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 2 حيا لزق َرَأ مشو
0. #2 

 0 (هتيانعب مهَدَعسأو .هتدابعب هتعاط لْهأ ع يذلا ٠ هلل دمحلا

 ءرينُملا جارّسلاو ريذنلا ريشبلا «بوبحّملا ٍبيبَحلا ئلع ُمالّسلاو

 . نيعمجأ ٍهِيحّضو هلآ ئلعو ٍدّمَحُم ايسيم

 هما تارابعو ًالاوقأ َنيفراعلا ةّمئألاو نيحلاصلل َّنِإَف :دْمَب َى

 3 0 ” اا واع نمر ال درع بول اهي لا فَي هلل ٍدونُج
 لفعل كلاّشسلا نعو «ةوسقلا بلقلا نع ليزتو «تامحكلا َلُّرَنَتَت اهركذ

 هاجم نحلا ُمُهَلَصْوَأ خبل ئلع اهب .َضافأو ْنُهَسِسْلَأ اهب هنأ َرَون لاوقأ

 . ءامّسلاو ضزألا لهأ ْمِهِب ئهابق ءءايلعلا ليلإ ليلاعتو

 ادا بولقلا ِلَلِع ٍجآلِع نم ريثكلا اهِتاَّيط يف لمحت ثاداشرإو حئاصن

 نأ طنَخم هلأ دود اوظنح :«كولكلا ةمئتأو: ئدُجلا ٌحيباصَم ْمُهَنَأل «نادبألا

 ىّدُم ْرْهَداَر اود َنِْلَو > : : مُهلْوَق مهل هلأ َدَدَسَم ْمُهَلَمَع اوصلخأ نُهنْيِد مهيلع
 . 4 ِع 1 قا شكر » « ووقت عكا

 مهتارابعو را مهلاوقأ عنج ئيلع ةيبرَتلاو ملعلا لهأ بأ دقو

 .قالخألا لئاضفل ًاداشرإو ريخلا يف ًابيغرت ؛ةروثنُملا

 همحر- يحلاعلا يولع نب دمحم ديسلا دلاولا يدّيَس : ٍلاجرلا ِءالؤه نمو

 (ةديرف م كّرابملا باتكلا اذنه ,يف عَمَج يذلا ةهحيرض رونو هّللأ

 باي نم ءاهيفراعو اهدنا اهو ةمألا ىحلاص نم ةَبكوكل «ةسيفن ًالاوقأو

 ءالؤهب ِهّيْشَتلا يف بيغرّتلاو :رايخألا جرادم ْئلإ قابتسالا ئلع ّثَحلا
 ٍ : لئاقلا لاق امك « راهطألا

 حالق ماركلاب َهْيْنَسل نإ ْخُهَلْتم اويتويكت مل نإ اوُهَكْشَتَ
 د كك 4

 ميقتستف .حراوجلا ىلإ اهرون قرشيف بلقلا قامعأ ازا لس رعوا

 5 فلَّملا ٍلْغِفو كي هلوُسَر يذهو هلأ ةعاط ئلع

 هئانبأ عم ُكَلْسَي ؛َرويَعلا َدْشرُملاو َّحمصَنلا َبرُملاو َقوُفَّشلا دلاولا َّنإ

 ب



 لينو ءاهخيسرتو لئاضفلا ليصحت اهنأش نم يتلا ٍلئاسَولا لك هبالطو
 :اه رد دكا خلا

 ءدبم ديكأتل قاست يتلاو ٠ رايخألا حئاصنب ٌراصبتسالا : بيلاسألا هلله نمو

 . موبقم جهنم وأ :ءيند ٍقلُخ لاطبإ وأ «لضاف تل وأ . ؛ يعرش ٍلصأ وأ «ليبن

 ب هللأ ةهمحر هتافنصُم نم ِوِرْيَغ نبع ْفِلَتخَي َفّنَصُملا اذنه نأ كلَ الو

 لوصألاو كيدحلاو ةديقعلا بتك نيب ام ْتَعَوْنَت يتلاو ءآنومضمو ًالْكَش
 نم ٌراتخملا اذنه يتأيل «قيقحتو بفيلأت ع نيب ام ٍديناسألاو مجارتلاو ةريشلاو

 59 َفّلْؤُملا تافَنَّصُحلا ةبكوك 0 ٌمضنيف ءايفصألا رّردو ِءاملعلا لاوقأ
 . ةبتكملا يف ٍديِرَق ٍدَقَع يف

 ةديحولا َةَرَملل ٌتَعِبط يارد اذنهل ةميدقلا ةخسثلا ىلإ اندّمَع دقو
 اذنه نيناركم مزن: اهلإ يشل ةن يتلاو «ةكرابملا ةرجهلا نم فلأو ةئمعبرأ ةنس
 هذنه اهيف انيعارو «ئرخأ هرم اهتعابط ةداعإب انمّقف (ئلوألا ةعبطلا) ب باتكلا

 :ةيلاتلا رومألا

 :ةيفلطملاو وللا ملا
 .ةدمتعملا رداصملا لإ عوجرلاب كلذو نضو لاو لاوقألا ٌريرحت

 . لاجرلاو مجارتلا بتك ئلإ عوجرلاب كلذو مالعألا دي و 7
 . '30(هلئاق ئلإ َءيَّشلا فيضت نأ ملعلا ةكرب َنِإف) :هلئاق لإ ٍلوق لك ُدْزَع- 3

 لإ ةفاضإ «(ز) زمرب كلذل انرشأو ؛ةمزاللا تاقيلعتلا ضعب ةدايز_ه

 . هيلع هللا ةمحرر دلاولا ديسلا تاقيلعت

 هلضف غباس نم اهب َبيِثُيو «عماسلاو َءىراقلا اهب مفني نأ لأسأ أو

 .ةرخآلاو ايِنّذلاو نيَّدلا يف متادلا َريخلا اولانيل

 .مَّلَسو هيْحّصو هلآ ئلعو ٍدّمَحُم انِدّيَس ئلع لأ ْىَلَصو

 مه ١ة5ا/ ةدعقلا يذ ةرغ

 .(484/؟) ربلا كبع بال ملعلا نايب عماج 0ع



 مآل ]رو ما نو

 (باتكلأ ادله)

 «ِهِتَيَحمب مهصتخأو .هماعنإ ملخ هئايلوأ ىلع َعلَخ يذلا هل دّمَحلا

 مهل و (مهبَتاَرَم تيت ءهّيرضح ْىلإ مهاعدو هتمدخ يف 0

 را مهّرئاصُي تّراصف «دعبلا باجح مهبولق نع مْقَرَو «بْرقل تاوبأ

 .نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال ؛ةنئمطم مهبولقو ةرهاج مهرئارسو
 هللأ لإ مهبحأو ءمهلمجأو مهلضفَأو .هللأ ٍقْلَخ لمكأ ئلع ٌمّلسأو ىلصأو

 ئلعو هيلع ْمّلَسو ُلَصف َمُهَّلل «نيعمجأ هبحصو هلآ ٍىلعو ٍدمحم انالومو اندّمس

 .نولفاغلآ كركذ نع َلَمْعَو ءّنوركاذلا ك4 املك «َنيلسرملاو ٍءايبنألا 00

 مهو .مهرابخأو َنيحلاصلا لاوقأ نم ةلمج هيف انعمج ٌباتك اذهلف :

 ةلقتلل نوُدعَتْسُملا «ةرخآلا يف نوبغارلا ,ايندلا يف نودهازلا معلب ولماعلا

 يتلا ٌمهلاوقأ نم اذن ثاتكلا اذاه انل دَكْذَي «علاعلا دوزتلاو ةظقيلا قيقحتب

 «الاعتو هناحبس مهلا عم ايندلا يف مهتريسو «مهتلماعمو .مقالخأ نو

 يضقن ءاتسلاجم يف ةولُس اهذْخّتَل اهركذي ال ؛ مهناوخإ عمو « مهسفنأ عمو

 «ضارعإو ةلفغ نم هيلع انكام لإ جرن نأ ثبلنال مث هر اهب يأت ءانتاقوأ اهب
 . مهلاونم ئلع ُريَّسلاو «مهيده عابتأو مهقالخأب يسأتلا اهركذ نم دارملا لب

 يف مولبسو ؛موقلا براشم نم ع باتكلا اذله يف ئرت

 يف ٌهَدِحتُم ءاهدوصقَم يف هقفٌتُم اهلك ايكو ةنرعملا ىلإ .لوصولا
 قالخألاو «ةفرعملاو كوّلسلا ىف مهاملا ةددعتم سراذدم ىهف اهدا رم

 . سفنلا را رسأو «فشكلاو حتفلاو .داروألاو ءراكذألاو «بادآلاو

 يف اهقيرط ْتَْقَش ؛ًالثم مهدأ نب ؛ ميهاربإو «يرصبلا نسحلا ةَسَرْدَمَف
 .ةامحلا يف اهليبس تكلم اياز فوخلا نم حانج ىلع ةفرعملا

 نسماسألا قالخألا َمراكم لعجتو «ديحوتلاو هقفلاب ةيفصتلاو ةّيبرتلا جرت
 . ةعاطو ةذايع لكل ”فوحلاو



 ةّئهنلإلا ٍَبَحَملا ئلع ْتَماَق ؛يرصملا نونلا ىذو «ةيودعلا ةعبار ةسردمو
 نم امهنيب قرقرتي امو لاوحألاو تاماقملا هللأ لإ اهكولس يف تعدتبأ 34

 «مخحارّتلاو «ففطاعّتلاو ءَةّمَحَملا ئلإ َسانلا ٍتَعَّدو «ديجاومو ,ياوتأر 0

 .ةبطر ديك يذ لكل لماشلا ربلاو ءعءاخإلاو ءافصلا ىلإ ُهَّلك نوكلا تلاحأو

 ةمصعو ٠ ءاهتيكزتو سفنلا ةبساحم ئلع تماق ٌيبساحملا ٍثراحلا ةسردمو

 تفرع ام مظْعأ تعا ٍقئاقّرلاو قتاَقَّدلا ىلإ تشق مث ءاهريهطتو حراوجلا

 .روعّشلاو نادجّؤلا تانقللو (ّسحلا بدأو را رارْسَأ نم ايندلا

 يهو ةيركفو ةيملع فراعمو َسرادم نيب ٌءىراقلا اهيأ لقتنت اذكلهو

 ؛اهقرطو اهجماربو اهجهانمب اهّلُك
 .انتايلاثمو انبادأل لمكألا هجولاو «ةيمالسإلا ةركفلل ئلعألا ّقفألا لثمت

 .ةايحلا نوؤش نم ٍنأش لك يف َلامكلاو «ناميإلا يف ٌلامكلا ٌلثمت
 ةءافولاوهةنامالاو + قدصلا نإ: ةكابرب وعد لكل ةنكرلا ةيالخلا لكن
 نواعتلاو «فوهلملا ةثاغإو «فيعضلا ةرصنو «مركلاو «ةدجنلاو ءراثيإلاو

 .ريخلا لعف ْئلإ قباستلاو «ربّصلاو ّقَحلاب يصاوتلاو «ئوقتلاو ربلا لع
 نآرقلا ٍلالخ نم ئلجتسُي يذلا نمؤملا ٌقلخ «حيحصلا م ميوقلا ٌقلخلا ٌلثمت
 ةوق و روض انكم قلخلا كلْذ هيف ئرتف .ةفرشملا ةنَّسلاو ءميركلا

 يف ةقفشو ءملع يف ًاصرحو .نيقي يف ًاناميإو «نيل يف أمزحو «نيد يف

 نع ًاجُرَحَتو «ةقاف يف ًالّمَجَتو ءّىنغ يف أدصقو ءملع يف املحو ( ةبحم
 نع ًايهنو ءئده يف ًاطاشنو «ةماقتسأ يف ًاَربو ءلالح يف ًابسكو ءعمط

 ءِضْغِبُي نم ٌملظَي ال هللا دابع نم َنمؤملا نإ ءدوهجملل ةمحرو «ةوهش
 «نعلي الو «نعطيالو ءُدِسحَيالو ءجدوتسآ ام مِيضْيالو «ُبحُب نميف مئأيالو
 ةالصلا يف هارت «باقلألاب زبانتي الو ءهيلع ْدَهْسُي مل نإو ؛ٌقَحلاِب فرتعيو
 اوويكبل ءاخرلا ىفف .كآروقو لزالزلا يف أعرسُم ةاكزلا لإ 0

 هبِلْعَيالو ءظيغلا يف عمجيالو ءهل سيلام يعّدَيال ل يذلاب آعناق
 يك َسانلا ٌقطانيو :ملعي يك َسانلا الاس فورعم نع حسا

 هل ٌرصتني يذلا وه ُنامحرلا نوكي لوتح ؛رَبَص هيلع َيِغُبو َمِلَظ نإ ءمهعي



 ؛لّوألا رذّصلا تال وطُي تدّهظ ّيكزلا قلخلاو ءةرطاعلا د ءذلهبو
 0 نئهبأ يف ةيمالسإلا ةيصخشلا انل تزرف :ةلاظنأو هع هتّمئأو هلاجر

 ٍدَجَملا ثيدح خيراتلا اهنع انل ئورو تاع رهطأو ئلعأو ءدفص لمكأو
 «ةيمالسإلا ةراضحلا َسوردو ؛لاضتلاو داهجلاو قّرعلاو ةدايّسلاو ءرخفلاو

 مولا تالاسر ىلع الإ ئنيال ئربكلا تاضهّنلا نأ ؛ نيقيب كرْذَن انه نمو

 ُدَمَمْسُت يتلا ةيوقلا ةدعاصلا قالخألا ئلع لإ م رقت الو (تافيإلا تاماهلإو

 ٌسأر يه ةيحورلاو ةيسفنلاو ةيقلخلا تافصلا 0 سدا دئاقعلا نم اهل

 بكّرلاب عقذتو مالا عنصت يتلا ْئمظعلا ثتارخّدملا يهو :فوعشلا لام

 .ايلعلا هتاياغ ْىلِإ يرشبلا

 ئرَي موقلا نم َنيفراعلا تاداسلاو «ّنيحلاصلاو ٍفلَسلا ريس يف ٌرظانلاو

 ةحيرص تاضافتنال ًارشابُم ًاببَس تناك َءىدابَملاو َّلْثُملا هذله نأ فيك
 الإ ه ٍةوَقلاو ٍذوُُنلا نم مهل نكي ملوأ «يمالسإلا خيراتلا يف ةروهشم ة دوهشم

 يقوشلا ئلع ركتري يح ٌدقَتُم ٌراح ناميإ «ناميإلا روص ئلعأ نم وه ٌناميإ

 ًامئاد ةعلطَتُملا ةَهجّوتُملا ةلعشلا هعابتأ بولق يف قلطُي نافبإ نانو ةضحلاو

 يف هللا ىري ؛ناسحإلا ماقم يف ًامئاد شيعي مهنم لجرلا نأ ئري ءهلأ ىلإ

 نم سن لَك عم هبقاري لب «هتاكرح نم ٍةكرح لَك يف هُيقاريو ؛ءيش لَك
 ساسحإلا اهيلع يفضيو «ةايحلا يف ةلماشلا ةظَفَبلا تينت ناميإ هنإ «هسافنأ

 َرطاوخ ملعتو ءانقامعأ يف شيعت يتلاو «نوكلا يف ةيراسلا ةينابرلاب ٌقيمعلا

 .رودصلا يفخت امو «نيعألا ةنئاخو «ئوجنلا تاسمّهو «بلقلا

 ًاطوطخو ةليبن لئامش_ءىراقلا اهيأ ٌباتكلا اذله كل ضرعَي اذكهو

 ىه ةيلاعلا ةعاجشلاو «ةلضافلا قالخألاو «ةعيفرلا ةيناسنالا نم ةنضيرف

 انت كانا اقف عت. ..ءانقا نيو ءانلاضن يف ًادغو َمويلا هيلإ جاتحنام

 نأ ٌكشالو ءدهب ةمئاق لبق نم تناك يذلا ّيخيراتلا اهرودل اهدادعإو

 ٌلهجلا :هبابسأ مهأ نم ناك ؛انل وه يذلا ل مايقلا نع انَرُخأتو انَفلْخَت

 ١) .نييوت 0 ا ل .ءادرو ٌرازإ : هللا 2039(
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 رضاحلا نيب ةلعتفُم ةوفج دجوأ امم مهرابخأو .«مهريسو ءانخيرات لاجرب
 . ريخخو ِدَذَم نم مهنيبو ائنيب يذلا مطقنأف «يضاملاو

 مُهيلَحتو قالحخألاب مه مُهتُصَحنو «ناميإلاب مهَدوَرنو ءانبابش ّيمحن نأ ٌبحيف

 مُهطبرتو .مهيضامب ْمُهَرِضاح َلِصْنو «لئاضفلاو تايلاثملاو حوؤزلاب مُهلمَكتو
 .ًامزهنُم ًاريدُم داحلإلا نار كلذبو ؛حلاعلا ُمهْفلَسو مهدادجأ ةريسب

 .لالحنالا نأ نون الز ا يح وو

 نأو ءاندوجوو انتايح يف ىوقتلا رهاطلا نمؤملا حوُرلا ّعِشَي أ بحي

 ابَّدَهُم انتاعاذإو انبتكو افحص يف ارنوب اسرادفو ا يف ةدام هلعجن

 ٌءىلَتْمَتو «ةايحلا ٍةَدايسو هللا ٍناوضرب ُرفظَن ذئنيح ءىْفَصُم ًاحّحَّصُم حقت
 اور لَو اونهح الو » : هتاحيبش ايو لوق انيق ىقحتيو ع نتمؤملا ةّرغب اتيذيأ
 , ١9[ :نارمع لآ] 4نيِنِمْؤُم رثُك نإ دَوَلَع أ ننأَو

 اهب لصَو يتلا ةنيمألا يه الوضاو دعاوق ةساردلا هذه نم مشو

 : حالفلاو را عبانَمب اوُلَصَتآو موق

 .ايازمو جنم نم هب للأ ْمُهَرْيَم امو مهفرشو هلأ ءايلوأ لَ : لوألا لصألا

 . ةبالولا ثمأو ةيادهلا ٌبكْرَم وه يذلا هذنأ ركذ ٌلْصَق : يناثلا لصألا

 . هللا يف ةّوخألا ُبادآ :ثلاثلا لصألا
 امهرابتعأو ةّنّسلاو باتكلا ةعباتم ئلإ ةيفوصلا ةمئأ ئوعد : عبارلا لصألا
 .اهرطاوخو ٍسْمْنلا تاكرحو لب «لاعفألاو ٍلاوقألا يف

 .قيفوتلا يلو هللأو ماقَملا ٌبسانُي امب لصأ ّلُك نع ْمُلَكَدتَسو

 يولع دمحم

 ل 4 ب



 (ءايلوألا لضف)

 أ نإ : كي هللأ لوسر لاق :لاق هنع هللأ يضر ةريره يبأ نع
 لإ ّبَحَأ ٍءيَشب يشب يدْبَع ع لإ َبرَقَت امو «برَحلاب هتنذآ دقف ًاَيلَو يل ئداع نما

 ييخَأ اذإف إف يحأ ' ىّتح لفات لإ برقي يِدبَع لاي امو هيلع حضرت امه
 هلُجرو ءاهب ّنْشْطَنَي يتلا هلَيو هب رِصْبُي يذلا ُهرّصِبو .هب ْعَمْسَي يذلا هَعْمَس تنك

 8 "تذكرت امو ُتَئَديِعَأل ينذاعتسأ نئلو ُتّتيطْعَأل ئلاك نإو ءاهب ينحت ىلا

 يَتَءاسَم ُةَرْكَأ انأو تملا ةركي ِنِمْؤُملا سْفَت نع يدْدَرت هلِعاف انأ ءيش نع

 نع- ةلكَط - ليربج نع - يلا نع هنع هلل يضر سنأ نعو
 ميش نع تفرتامو «ةبراحُملاب ينزّراب دقف بَ يل ّناهأ نَم١ :لاق َلَجَو رع
 نم نإو ءهنم هل 12 ةتءاسم ةركأ نمؤملا سفن ضب يف ثددرت ام هلعاف انأ

 هدسفيف ٌّبْجُع ُهَلُخْدَي الَثل هنع هَفْكأَف ةدابعلا نم باب ديرُي نم َنينمؤملا يدابع

 لفنتي يدبع لازيامو «هيلع ٌتضرتفأ ام ءادأ ٍلثمب يدبع ىلإ برقت رقت امو «كلذ

 :هتيجأف يناعد ًاديؤمو آدبو ًارصبو اين هل تنك هتببحأ نمو دع ىتح

 نم نينمؤملا يدابع نم نإو ءهل تحصنف يل حصنو ٠ .هتيطعأف ينلأسو

 يدابع نم نإو ء.كلذ ةدسفأ هل تطَّس نإو ؛”قفلا الإ هناميإ ٌحلِصُي ال

 نم نإو «كلذ هدسفأل هلرقفأ ولو ؟ئنغلا الإ ةناميإ ٌحلِصُيال نم نينمؤملا
 نإو «كلذ هدسفأل هتمقسأ ولو ؛ةّحّصلا الإ هناميإ ٌحلصُي ال نم نينمؤملا يدابع
 «كلذ هدسقأل هتححصأ ولو 00-2 0 نم نينمؤملا يدابع نم

 . ””ةريبخ ْميلَع ين مهبولُق يف امب يدابع 5 ينإ

 رووا ا
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 هلعاف انأ ءيش يف يلسر تددر ام :دارملاف ؛هناحبس هللأ ىلع لاحم ددرتلا :خلإ تددرت امو :هلوقو )١(

 هفن لإ كلذ هناحبس فاضأو «ماللا هيلع ميلكلا ةصق يف امك ؛نمؤملا سفن يف مهايإ يديدرتك

 .هرمأ نع مهددرت نأل

 . ظافلألا ضعب يف فالتخالا عم )19١1( ثيدح عضاوتلا باب قاقرلا باتك يف هحيحص يف يراخبلا هاور (1؟)
 .(ز) )0770/١)717( طسوألا يف ًارصتخم يناربطلاو ٠ سنأ نع (؟8/4١) ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور (')



 مهل ٌبضغأل ينإ ينايلوأ ةرصن ىلإ عيش عرسأل ينإواا : ةياآور يفو

 0 برَحْلا ِثيَّللا بضغ نم ٌدَّسأ
 نَم هللأ دابع نم ّنإ» : يي هللأ لوسر لاق :هنغ هلأ يضر لاق هنعو
 . "بأ معا

 ةرهاطلا مهلا يبل مقا : لاق ”؟كشرع ّلِظ يف وَفُ نيذلا 10

 اوركذ اذإو ١ يب اوركذ تاكد اذإ نيذلا , يلالجب نوباحتي نيذلا ؛ مهبواق

 يركذ ىلإ 9 و .هراكملا يف ًءوضولا نوغبسي نيذلا ,مهركذي تارك

 ٌّبُحب يىبصلا فلكي امك يبحب ''”َنوُفلْكَيو ءاهراكوأ 'ىلإ روسنلا بينت امك
 0 اذإ رمنلا بضغي امك ْتلحْتْسأ ادإ يمراحمل نوبضغيو .سانلا

 ةاحخنأو يسوم لجو زع هللأ ْتَحَب امل : هيلع ىلاعت هللأ ةمحر بهو لاقو

 ىلإ ادمت الو ءهب َمتُم امالو هتثيز امكتبجعُت ال» :لاق نوعرف لإ ٌنوراه
 امكنيزأ نأ يعش ولو «نيفرتملا ٌةنيزو ايندلا ةايحلا ةرهز اهنإف ؛امكتيعأ كلذ

 ام لثم نع ْرِحْمَت ُدَن دّردقم نأ اهيلإ ٌرظني نيح نوعرف ملعي ايندلا نم ٍةنيزب
 لعفأ كلذكو ءامكتع هيوزأو كلذ نع 54 ٌبغرأ ينكلو «تلعفل امتيتوأ

 ْدوُدَي امك اهئاخرو اهميعت نع مُهدوُدَأل ينإف ٠ مهل '' 'ترَعُدأ اميدقو ,يئايلوأب

 امك اهشيعو اهتولس مهينجأل ينإو ءةكلهلا عتارم نع ٌهمَنَع ٌقيفشلا يعارلا

 «ةبراحملاب ينزراب دقن ايلو يل ناهأ نم» : ظفلي سنأ نع (4 4 47) (1717 /7) سردرفلا يف يمليدلا هاور 001(

 ميكحلا هاورو «برحلا ثيللا بضني امك مهل بضغأل ينإ ؛يئايلوأ ةرصن ئلإ ءيش عرسال ينإو
 .نابضغلا :برحلاو .ثيدحلا خلإ ...ءيش نع تددرت امو :ةدايزب سنأ نع يذمرتلا

 هللا اودَهَْع ام أوقدص لابي َنينِمْوَمْلا نم# :ئلاعت هللا لوق باب ءريسلاو داهجلا باتك يف يراخبلا هاور (1؟)

 تابثإ باب ؛نيبراحملاو ةماسقلا باتك يف ملسمو 1803(0) ثيدح [177: بازحألا]« دلع

 :يأ ؛هربأ لنعمو ءةفورعم ةصق ثيدحللو )١710( ثيدح اهانعم ىف امو نانسألا ىف صاصقلا

  ,ةيرأ ئفقو هيلط تاجا
 .نوبوتيو نولبقُي :نوبيني («)

 .نوعلوبيو نوبحي يأ :نوفلكي (1)

 (ز) .(51171/0) )١/10/( هفنصم يف ةبيش يبأ نبآو «(40) ص دهزلا يف دمحأ هاور (0)

 (ز) .ترخ :ةوفصلا ةفص يفو «نساحسملا نساحأ يف اذك (1)

 و١



 نكلو ؛ّىلع مهناوهل كلذامو .' ''ةةّرعلا كرابم نع هلبإ ٌقيفشلا يعارلا ُبنحُي

 .ىوهلا هِفطُي ملو اينالا ُهْمِلكُت مل ًأرفوُم أملاس ينمارك نم مهبيصن اوفوتسيل
 اهنإف ءايندلا يف ٍدهزلا نم يدنع اميف ّملبأ ةنيزب دابعلا نيزتي مل هنأ ملعأو
 يف ٍمُهامْيس .عوشُخلاو ةنْيكّسلا ّنِم هب ٌنوذرعُي ٌنمابل اهنم مهيلع ٠ « نيقتملا ةنيز
 ضفخأف مُهَتيقل اذإف ءأقح ًاقح يئايلوأ ْمُه كئلوأ ءٍدوجّسلا رثأ نم مههوجُو
 ةفاخأ وأ يلو يل َناهأ نم نأ ٍملعأو .كئاسلو كّبلق مهل نللدو «كحاع "

 ْعَرْسُأ انأو ءاهيلإ يناعدو ُهّسِفَن يل ضَرَعو .'"
 يذلا نظَب وأ «ٌلإ موقي نأ ينبراحي يذلا نظيف ,:يئايلوأ ةَرِصْن ىلإ ءيش
 انأو فيك ؟ ينتوفي وأ ينقبسُي نأ ينزراس يذلا ُةلْغَي وأ «ينزجعُي نأ 0

 "ا يريغ ىلإ مهترصن لكأ ال .ةرخآلاو ايندلا يف مهل رئاثل

 نيذلا هللأ ًءايلوأ نم ئسيع اي :نويراوحلا لاق :لاق ًاضيأ بهو نعو
 5 اينّدلا نطاب ىلإ اورظن نيذلا» :لاقف ؟نونزحي مه الو مهيلع فو ال

 'ىلإ مانلا َرظَن نيح ايندلا ٍلِجآ ىلإ اورظن نيذلاو ءاهرهاظ ئلإ ُسمانلا َرظَن

 ٌراصف .مُهَكَرتَيَس نأ اوُمِلَعام اوكَرَتو ؛ مُهتيمُي نأ اوُشَح ام اهنم اوتامأف ؛اهلجاع

 اهنم اوباصأ امي مُهُحرفو ءًاتاوق اهاّيإ مُهُرْكِذو ًالالْقَيْسآ اهنم مُهراثكتسأ
 فوُعِضَو ٌّقَحلا ريغب اهتعفز نم وأ ءهوِضَقَر اهلئان نم مُهضراع امف ءانْزَح

 ءاهنورُممَي اوله مهيب َتَبرَحو ءاهنوددَجُي اوسيلف مُهَدنع ايندلا '*”تَقلَح
 اهنوعيبيو .مهترخآ اهب ٌنونبيف اهنومدهي ءاهنويحُي اوسيلف مهرودص يف تّنامو

 اوناكف اهوعابو «نيحرف اهضفرب اوناكف اهوضفَر مهل ئقبي ام اهب َنورتشيف

 ينادابو ةبراحملاب ينْزرَراب

 اهمئاوقو اهرفاشم يف ةقرفتم لبالاب جرختف ءابوقلا لثم حورق مضلاب رعلاو «برجلا :اهمضب ةرعلا )١(
 .(540 /5) سوماقلا حرش يف اذك «ضارملا اهيدعت الك حاحصلا ئوكتف ءرفصألا ءاملا لثم اهنم ليسي

 .يناراب :ةوفصلا ةفص يفو (؟)
 لقعم نب دمصلا دبع نع )١1١/١( ةيلحلا يف ميعت وبأ هاورو )1١/١( ةوفصلا ةغص يف اذك (6)

 و ع
 : ىلت : يأ أك رحم قلخ نم *ةتقلخ (85*)



 اوّيخأذ ,237تالثُملا مهب ْتَْلَح دق ْْعْرَص اهلهأ 'ىلإ اورظن «نيحبار اهعيبب
 هرْؤنب نوئيضتسيو ُهَركذ َنوُيحُيو و َنوُيَحُي ءةايحلا َركِذ اوتامأو تْرَملا َرْكذ

 مهب ءاوماق هبو ٌباتكلا ماق مهب «بيجعلا بخلا ؛ مُهدنِعو « بيج ٌرربَخ مهل

 الئان نوري اوسِيلف ءاوملُع ٍهبو ُباتكلا ّمِلُع ْمِهبو ءاوقطت هبو ٌباتكلا قط
 . "”«نورْذُمي ام َنوُد ًافوَخ الو ءنوجرَي ام َنوُد ًانامأ الو ءاولان ام ّعَم

 ةظ حون دعب ضرألا يف لزي مل لق هيلع هلأ ةمحر بعك نع

 "'باذعلا مهب َعَقدُي َرْشَع ةعبرأ

 .ةمحّرلا ٌلِزنَت َنيحلاَّصلا ٍركذ َدْنِع :ةنيبع نبأ لاقو
 .نيحلاّصلا رْكذ ْنِم ْمَفنَأ بْلقلل ٌتيأر ام :سنوي نب دمحم لاق

2 3 2 

 .ةيوقعلاو ليكنتلا :يهو ءاهنوكسو ءاثلا مضو ميملا حتفب ةلثم ممج :تالثدلا )١(
 )١( ةيلحلا يف ميعن وبأو ع4 دهزلا يف دمحأ هاور )١/ ٠١( هبنم نب بهو نع .

 01111011 15/19 ىربخلا نلا يف قيحلا هاور ثيدح هل دهشيو ١١(« /1)ةيلحلا يف ميعن ربأهاور (1)

 مئاهبو ءمضر ”ةيبصو مكر هلل دابع الول» : دك هلوق وهو (707()6'18617//) طسرألا ق يناربطلاو

 رز هأضْر ضر ُّن أَبص باذعلا مكيلع كفا عنز

١” 



 (هتايفيكو هبادآو رْكَّذلا ٌلِضَق)

 : هلضف

 اذاه يف ُةَدِمُعلا وه لب «ئلاعتو هناحبس ٌّقَحلا قيرط يف ّيوق ّنْكُر ُرْكَذلا
 ْ .ركذلا ماودب الإ هلأ الإ ٌدحأ لصَي الو «قيرطلا

 ّْلِصَي هب :ٍناسّللا ُرْكِذَف ءِبْلَعلا ركذو ءناسنلا ٍرْكذ :نيبْرَض ئلع ُرْكَّذلاَو
 ًاركاذ ُدْبَعلا ناك اذإف «ءبلقلا را ؟يثأتلاو ءبلقلا ركذ ةمادتسأ ئلإ ُدْبَعلا

 .هكولس لاح يف هِفْضَو يف ٌلماكلا وهف ِهيَْقو هْاسلب

 ركذلل و نمف «ةيالولا ٌروُشنَم ف هكّذلا : قاقدلا يلع وبأ ذاتسألا لوقيو

 .لزُع دقف َرْكَّذلا َبِلُس نمو ءروشنملا يطعأ دقف

 نقدي هنو ؛مهءادعأ نولتاقي هب ؛نيديرملا فيس بلقلاب هللأ ركذ : ليقو

 هللا ئلإ هبلقب عزف اذإف ؟دبعلا ّلظأ اذإ َءالبلا نإو ءمهُدِصمَت يتلا ِتافآلا

 .ههركي ام َّلك لاحلا يف هنع ُديحُي ئلاعت

 ءاضف ئلإ ةلفغلا ناديَّم نم ٌجورخلا :لاقف ركّذلا نع يطساولا لثسو
 .هل ٌبحلا َةَدْسو «فوخلا ٍةَبلغ ئلع ٍةَدِهاْشُملا

 ٍبْنَج يف يسن ةقيقَحلا لع ًاركذ ئلاعت هللأ َركَذ نم :يرصملا نونلا وذ لاقو

 .ءيش لك ْنَع اضَوِع هَل ناكو «ءيش لك هيلع ئلاعت هلآ ظِفَحو ءءيش لك ءِرْكِذ
 :لوقي يدجسملا دمحأ ٌتعمس :لوقي ملعملا هللا ديع تعمس :لاقو

 ؟ةوالح انيولق يف دجَن الو ئلاعت هللأ ٌركذَت نحن :هل ليقف نامثع وبأ ٌلِئس
 . هتَعاطب مكحراوج نم ةحراج َنّيَر نأ ئلع ئلاعت هلل اودّمْحا :لاقف

 يذلا ام ''”؟ينركذ نم ُنسيلج انأ :لوقي ئيلاعت سبلأ :يلبشلا لوقيو
 . ؟هناحبُس قَحلا ةّسلاجم نم متدفتسأ

 وهو )16١4/1(0-08( بعشلا يف يقهيبلاو 2١1717١٠١ 84/1) هافتص# يف ةييش يبأ نبأ هاور 22غ(

1 



 ٌدبعلاو الإ ٍتاقوألا نم ٍتقو نم ام لب «تقؤم ديغ هنأ :هصئاصخ نمو
 تادابعلا ٌفرشأ تناك نإو ةالصلاو ايد امإو اضاف ام هلأ ركن رومأم

 هر 2 «٠

 «ٍتالاحلا مومع يف ٌمادتسُم بلقلاب ُركذلاو «تاقوألا ضعب يف زوجت ال دقف

 ١91١[. :نارمع لآ] # ٌمهبوثج نحو 1و ا أ نبدأ # : ىلاعت هللأ لاق

 يلع ابأ داتسألا ٌلأسي نئمحرلا دبع ابأ ٌتعمس :ّئ ريشقلا مامإلا لاق

 لوقي يذلا ام :يلع وبأ ذاتسألا لاقف ؟ُركفلا مأ ٌجتأ هكذلا :لاقف قاقدلا
 قحلا ّنأل ءركفلا َنِم مَن هكذلا يدنع : نئمحرلا دبع وبأ لاقف ؟هيف خيشلا

 ةناحبُس ّقَحلا هب فصُو امو ةركفلاب تصوت الو ؛ِركّذلاِب ُففَصوُي هام

 . هللا همحر ىلع وبأ ذاتسألا هئَسْحَتْسآَ لكلا هي نصح اف

 : لاعت هللأ لاق هللا نم ُدْكَذلا هتلباقم يف َلِعَج ُهَّنَأ : ركّذلا صئاصخ نمو

 . 1161 :ةرقبلا] مكرم ذأ وردم 3»

 يدبع اي :يداني هناحبس ليلجلاو الإ موي نم ام : هللأ دبع نب لهس لاق

 ُكْنَع يأ ؛ يريغ ىلإ ٌبهذتو يلإ ٌكوعدأو «يناسنتو كفكذأ يد

 ينتثج اذإ ًاَدَغ لوقت ام ؛مدآ َنْباي ءاياطخلا نئلع ٌفكَتْعُم تنأو ايآلبلا
 يف ل 256 0 ءًاناعيق ةنجلا يف َّ : ينارادلا ناميلس وبأ لاقو

 ةكئالملا ضعب ْفقَي امّررف ءاهيف راجسشألا سْرغ يف ةكئالملا تذخأ ركذلا

 . يبحاص ٌرتف : لوقيف ؟تَفَقَو مِل :هل لاقبف
 «ِرْكَّذلاو قالّصلا يف :ًءايشأ ةثالث يف ةوالحلا ودمع ”ةقسحلا هلاقو

 قلم بيلا نأ وملعأن لإ ؛ مَتْذَجَو نإف «نآرقلا ةَءارقو

 نع هعاطقنأ هّللاب ٍفراعلا ةبوقعو فةبوقع ِءيش ّلَكِل : يروثلا لاقو ٠
 . ركذلا

 ُوَدَأ

5 + 4 

١ 



 (هطورشو رْكَّذلا ُبادآ)

 يه امنإ ؛تادابعلا يف موقلا نع اهلك بادآلاو. طورّشلا نم ئورُي ام لك

 مهاد رمأ اوطبض ايندلا لمأ ناك امل هنأ الإ ءًالصأ مرلَي ال امم ثامازتلأ

 لهأ كلذك .مهئاوهأل ةقمتمو مهضارغأل 0 اروع مهسفنأل اهف او

 .مهدصاقمل ةلمكم رومأب مىلاعت هللا ىلإ مهتهجو يف مهلاوحأ اوطبض ةرخآلا

 طع نم ةالؤتهو ءال كلوت ديس الك 7 مولعم ٌبْرَش قيرف لكلو «مهلاوحأل ةيعمو
 لأ اوركذَأَت » :'لاعت لاق دقو «ًالصأ ًامّرَتلم كلذ نوكي فيكو «4 كير

 ع«بادآلاو طورشلا نم ناك امف [00* ءاسنلا] 4 فطحل اوان
 يل ناعما كد ءانسا نيد موزّللا ةهج ئلعال لامكلا ةهج لىلع وه امنإف

 هحُجت نم ذب ال «هتاضرمو هللا لضف َءاغتبأ «ءنكمأ هجو يأبو ءناك ٍلاح

 « لضفلل ئلوأو ,حجلل عرسأ بادآلاو طورشلا عم هنأ الإ ديلا هرفظو

 . بادآ 5 ةسمحخو «طورش ةسمخ يف ةرصحنم اهلك بادآلاو اهلك ٌطورّشلاو

 دصاقملا نأل ءٌّدصقَملا :اهّساسأ ينبني هيلع يذلا اهدَكآَف طورّشلا اَنأ
 دَصق راضخإ 6 دب الق «ءهل حورال لمع ميقتسي الو «لامعألا حاو رأ يه

 يف ريثأتلا هو رك رْكَّذلا ًءانثأ ٍدّصَعلا ئنعَمبو ٌركفلا هيلع يب نكذلا ند

 . راكذألا فالتخاب ٌفلتْحَت دصاقملاو سن

 نع رطاوخلا ةعفادم يف ةدهاجملا ؛ديكأتلا يف لوألا يلي يذلا يناثلا

 ةآرم َوفصَتل «ناكمإلا ٍبَسَح ليلع اهُدَرَو ركذلا نعمل ةرياغملا ركفلا
 د كلا نافع ككل" جلتخَت ال اهنأل ءركّذلا ئنعم حّملتل سفّنلا

 ئلعف ءاهتاقلعمو اهتافولأم داوم ُدَِتسَت ساوحلا نم ذإ ءٌنسحلا نع ٌبيغي
 لبس نإف «ةلفغلا باجح قرَخ نوكي نجلا لغاوش نع جورخلا ٍردق
 ةلمجلاب هنع بهذت مل نإف ء«رطاوخلا ةعفادم يف ٌةدهاجملا كلذ نم ٍءاجنلا
 . رثأ اهنم ئقبي ال تح ًائيشف ًائيش ٌبهذتسف

 نأ ىغبن يغبني ؛ركذب هللا ئلإ هجّوتُملا نأل ٍةَراهط ئلع ركّذلل ُهُجوَتلا : ثلاثلا
 ةبع لح : كلي هنع َدَرَو دقف ءاهفّرشأو لاوحألا لمكأ ىلع نوكي
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 : لاقف ؟كلذ م :هل ليقف «مالسلا ّدَر مّن هيلع مك مرد راق 15 ناو

 ىلإ ٌمالَّسلاو ةالّصلا هيلع ّراشأ .“'"ةةَراهط ريغ ئلع هلل مش َرُكْذَأ نأ ْتْهَرَكا
 ريوس وينافس طابا نلع ودب يذلا دقلا ند م ةَراهطلا يفام ّعَم ؛ :لاطكلا

 لامعتسالا يف ةّراهطلا طش يلب م

 نوكي نأ يغبنيف هب يجانُي هكاّذلا َّنأل ؛ةلبقلا ٌلابقتسآ وهو : عبارلا طرّصلا
 (90وةلبقلا هيف وف تليقتسأ ام سلاجملا ٌرْي» : لَك لاق «ةعرخو وللا تيب لإ ابصتن

 لج َه ةّرعلا تن 2 ىلإ نطابلأ فرصب دوعُي يذلا ٌّرْسلا نم اهيلإ م

 .ةالّصلا يف ولبقلا ئلإ هُجوُتلا هس َوهغ هويئاجانم يف ركفلا مج ٌرَعو
 نم ًايراع ًايلاخ ًاناكم دِصَقَي هركذ ٍلاح يف ِهبَرِب ركاذلا ةلخ :نيماتكلا
 دراولا ةئيهتو - ٍرْكّذلا لينعم ئلع ٍلابقإلا- ركل وول عب دكلل» نامل هلال
 لَوأ ءارح راغب لك هدارفنأ ريفو « صاصتخالا دارصأو ء«صالخإلا دراوم ىلع

 «تاضايّدلاو تادابعلا ٍلمأ نأش نم ٌتاولخلا لَ كو ءكلذل ُنيِلَد هرم

 دارملاو نا 0 يف رس هل حولي وأ ّمتف كلاس ئلع < تفي املَفَو

 . هداهتجأ ٍبَسَحِب ب راكذألا ٍةداع نم ُةَمزتلأ ام ةبدأت ن َتقو ةلزعلا :انه ةولَخلاِب
 8 اناث ريت ىذلا ماعطلا نم ٍنطابلا لح يسرا :بادآلا امأو

 هو رثكيو ءمسجلا كلذب لقثيف ءاهألمي ' ئتح قورعلا يف يرسُيف أمد

 ةرثك رْذَق ئلعف ٌمونلا ناو لسكلا نوكي كلذبف .غامدلا ئلإ ةرخبألا

 ارش ًءاعو ّمدآ نبأ الم اما : : 35 لاق 00 ةنطفلا ةايح نو هتلقو لكألا

 ماع زم ةركودلا يدا يجو ةلاجم ف كلالقللا نر دخالاف 0*2 نو
 ءادس داس و مدي عيا امادس اء اسنسلا اء الالام يع سس اي نس ريو رع مس ا

 يف هنئس يف دواد وبأو )86/0()١5١١11(4: يفو (0750/4)191747) هدنسم يف دمحأ هاور )١(

 (ز) )9/١()١7(. لوي وهو مالّسلا دريأ باب «ةراهطلا باتك
 .فةلبقلا هب لبقتسآ ام سلاجملا مركأ» : ظفلب )١76/9()4157( طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)

 لاق ««ةلبقلا ةلابق سلاجملا ديس نإو ءادّيس ءيش لكل نإ9 :ظفلب (111/0) (187 /1) يفو

 ن١ نسح هدانسإ :(ه9/48) ممجملا 3

 (ز) . هيأ يش ّلُك يملاخو «ٌصيلاخلا :دّضلاب ُباََللاو ءأمد ماعطلا اذنه صلاخ ريصي يأ :ليحتسي ()
 باي ءدهزلا باتك يف هنتس يف يذمرتلاو هل ظفللاو )115/1()١1118( هدنسم يف دمحأ ءاور (4)

 «ةمعطألا باتك يف هننس يف هجام نبأو :(040/5()11480) لكألا ةرثك ةيهارك يف ءاج ام
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 . كولّسلا لهأ نم ةيادبلا ٌلهأ امّيسالو ءهنطَب نم
 عوضخلاو َّنَّدلا يضتقت ةئيه لع ركذلل سولجلا وه : يناثلا بسدألا

 نطابلا يف ريثأت رهاظلا ةئيه يف يه ذإ الج لج هللا ةّمظعل َراغَّصلاو

 ادإ مسجلا نيبو اهنيب يتلا ة ةقالعلل نسفتلا ّنآل كلذو «ةئيهلا ىضتقُم بسحب

 ٍةهبجلا عضوم ىلإ رظنآف ءاهبجوُمي ُسْفْنلا ٍتَفَصَنأ «ةَفِصِب دوب معلا قصت
 نيو لد تيب فلا ىلإ ىرسي ام ْئلإو فرحشلا : ضرألا ئلع

 .راسكنالاو ّنّذلا و عوضخلا

 ناعتسي كلذب ذإ : نكمأ ام ةعمس و ع( هةيئيع ّضامغإ : ثلاثلا هبدألا

 ةدراولا ٍلغاوشلا ٍبّعشتب بّعشتت ةركفلا ذإ ؛ركذلا ئنعم ٌحملتل ءركفلا عمج ئلع

 ئلع ركفلا نم اهنَرَط دخأت ٍبَمَشلا كلت نم ٍةبعش لَكَ «ساوحلا نم هيلع
 «ركَّذلا انعم َسملتل هنم ْئَقيال ئنح ٌركفلا قرغتسيف َكِلَذ ُرْكَي دقو ءاهيسح

 اذله لجأ نمو ءداشٌرلا ئلإ ىدهتالو ,دارُملاب يفت ال ةريسي ةذبن هنم قت وأ
 00 َبَر يجانُي ُركاذلا ذإ «لغاوشلا نع َدْعْنَيل ءركاّذلل وللا كسا

 :ةركشلا هذلحم ةيئاوشلا دعا نكلاو هِرْكَف ْنَع ٍلغاوُشلا داوم ٍمْسَحِب

 فولأو فلألاك ةريثكلا اميس الو_دادعألا مزتلمل يتلا : عبارلا بدألا

 رصحلا ْىلإ اهنع لدعي الو .همازتلا ددع اهب ُرّصْحَي ةحبس داختأ  فولألا
 رصحلل ةَحْبُّسلا داتا ذإ ةفرتكفل لاكعكالا نه ةللذ يف امل 0

 .لابلا عامتجأ نئلإ ةيعادو ؛ ٍركفلا ٍلاغشأ نم
 يذلا فولأملا ٍلمعلاو فورعملا رمألا نم ةحبّشلا ذاختآ نأ 00

 ٍةدَمَع ٍفلأ نم ةحبُس هل تناك هنع هللأ يضر ةةريره ابأ نأ ءاج دقو :ركني ال
 . اهَمّمَتُي ئتح ماني ال

 عم تن أ :4ل ليقف هدي يف هتحبُس تناك : دينجلا مساقلا ابأ نأ يوُرو

 . هقرافأ ال هلل ىلإ هب ُتِلَصَو ٌءْيَش ث :لاقف ع ةحبس لولإ جاتخت كفّرش

 يف عطقَي ال ْنأ_ِهرْيَغ َنْوَد ًاضيأ  دارؤألا مزَتلُمِل يغبني :سماخلا بدألا

 ارش ءاعو ّيمدآ آلم ام١ : ظفلب (؟؟44)(1/١١1١1١) عبشلا ةهاركو لكألا يف داصتقالا باب
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 ىتم ٌركاذلا ذإ «بجاولاك وأ ؛بجاو ضراعب الإ 0 وأ مالكي هدُرو ءانثأ

 هةرصاحو هيجانيو هيطاخي 00 ثَأ ىلع مداق وهف درو ءادأل هّجوت

 ُبْلاطُي هىاّذلا ّنأ امكف «لغاشب هنع لاغتشالاو ؛ ضراعي كلذ عطق ٌحيبقف

 :موزللا ةهج لنللعال ؛لامكلا ةّهج + ىلع بادآلاو ةَمّدَقتُملا طورّشلا هذلهب

 .هيق ٌعورْشملا ِهكَو ركذ لك ريْسَي نأ يعبي َكِلْذَك

 نم ٌبورهلا : اهلامهإ ءيرعلل ينحا يتلا تادابعلا يف بادآلا نمو

 زاونلا ِتَمَكارَت امّلكو رو يناعملا ّنأل َكِلْذو كَل حولت يتلا يناعملا راهظإ

 دما جّرخ ؟ نعم يظأ امّلكو فدادمتْسأ َّيِوَقو لك ديعلا بَلَق يف

 . قيرطلا ىف : دَدَق هَل ْتْيْنَم لَ َدَق ؟الّرأف لَو

 ةقداّصلا ئوعّدلا كد ؛ هلله انتقيرط كلاس ئلع تحي : مهيالك ْنِمو

 ةقراخلا يناعملا ٌءافخإو

 نال َكلْذِو .ةعرسب ركذلا َبِقَع ءاملا بوش نم بورما : اضيأ اهنمو““

 ّْنِم ُمظْعَألا ٌبولطَملا ه يذلا ٍروُكْذَملا ىلإ قوش و ةقرح ثروُي 00

 . َكِلَذ ءىفطُي ٍركَذلا َبقَع بقع ُبْرشلاو ءركّذلا

 يتلا َةكَرَبلا ٍلْهَأ ْنِم نوكي يكل ؛ِركّذلل هناوخإ دعا ٌروضح :اهنموا
 امو :اولاق .«اوعئزأف جلا ضاير متْيَأَر اذإ» :8إك لاق ءِرْهّتلا ئدت مهلا
 2 ركّذلا اجت : لاق ؟هللأ َلوُسَر اي ةّنَّجلا ٌضاير

 .12"”ةّنحلا ركذلا سلاجم ةمينغ» :امهنع هللأ يضر ورمع نبأ نعو
 ؛ةنيكّسلا اهيف لن ٍركّذلا سلاجم :هنع هللأ يضر ةريره يبأ نعو

 هشْرَع تحت للا اهمكْذَيو ةَمحكلا اهاشغتو «ةكئالملا اهفُحَتو

 ٌةَكِئالَملا مهب ْتقَح الإ ئلاعت هللأ َنورُكْذَي مْوَق ْنِمام» :ًاضيأ هنعو

 هلئسم يف دمحأ دنعو ((1617/15()97148) نيحورجملا يف نابح نبأ ظفللا اذئهب هركذ )١(

 كلام نب سنأ نع )87()1١6١١( باب تارعدلا باتك يف #0 يف يذمرتلار 211001) )6/ ١6١(

 بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ؛؟ركذلا قلح# : ظفلبو «ةنجلا ضايرب متررم اذإ» : ظفلب

 (ز).هجولا اذنه نم

 (ز).(11ا/)0(59١ /؟) ًاعوفرم ورمع نب هلأ دبع نع هدنسم يف دلمحأهاور (؟)
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 (ةدنع ْنَميِف هل نأ مهركذو يا ا قَمْحرلا ُمُهتْيِشْعَو . 11

 ليق الإ ؛هنع اوقّرفتف هلل هللا ركد ىلع موق ٌعمتجأ ام١ : ةلظنح نب ليهس نعو 7
 . ")همك ًاروُفْغَم اوموق :ىل

 :ئلاعت هلوق يف هب رومأملا ئوقتلاو ٌررلا ئلع ٍنواعتلا نم ًاضيأ هيف املو

 :لوصألاو دعاوقلا سيسأت ٌبحاص لاق [؟ : ياسو ركع ادراج 5

 ٍسْفَللا ئلع ِهُفاَعَمل ٌلُعَسُو ءيبلطل ٌدّسَيُم ءيشلا ئلع نواعتلا :"
 مثلا ئلع ال عئوقتلاو لا لنلعب دما نت سوقنا هةمفلَأ َكلذلف يبَعَتو

 .يناثلاك ءيش ّلك يف لوألا ةاعارم َمرلَ «ناودٌعلاو

 اهلقعَي ال ةّئص موي مكيصوأ : هللأ همحر داّبع نب هللآ ٍدبع يدّيس لوق : : هنمو

 اوذخأت ال : يهوا ؛ ّبجحف لفغ ْنَم الإ اهلمهُي الو برج لقع نمل

 : ٌريكلا امأف ؛دلَقُم الو «ةعذب بحاص الو 1” رثكت عم ملجلا اذاه يف

 يايا بالا ور ايوا

 . ئربكلا ايالّبلا يف مِقوُت : ةعدبلاو

 .رفظلا لينو ءرطَولا غولُب نم عنمَي :ديلقتلاو
 .نظانلا لها ع هك ا ا : لاق

 َدقْعام ةقيقحلاو «ٌلطاب رهاظلا نع ٍدرجُم نطاب لك :اضيأ لاقو

 000 .مهقاف ؛ةعيرشلاب

 )١( ركذلاو نآرقلا ةوالث ىلع عامتجالا لضف باب ءءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسه هاور )11919(

 و) )17٠١تاءارقلا باتك يف هنس يف يذمرتا أضيأ ءاورو ءظافلألا ضعب يف فالتخاو ةدايز عم

 باب )١7( )١986/48-١19416(0111( دتسملا ىف دمحأو ءهنم ةعطق !اذناهو ليوط ثيدحلاو

 )١17070)77/0( (ز).(؟ال/117/75()1)و ْ

 كلذب نوديري ال هللأ نوركذي اوعمتجأ موق نم ام' :ظفلب ١17()١1580( /6) هدنم يف دمحأ دنعو (1)

 ئلعي وبأو ««تانسح مكتائيس تلدب دق مكل ًاروفغم اوموق نأ :ءامسلا نم دانم مهادان الإ ؛ههجو الإ
 (ز) .(15١ا/17()4 5 /5) طسوألا يف يناربطلاو )/9//١717()11411((2 هدئسم 2ك

 (ز) . بكت« عم :اهلعل 49
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 (هللأ يف ةوخألا بادآ)

 2[ : تارجحلا] وح َنوُمِمومْلا امتإ » : :ئلاعت لاق

 ةوخأ دلال ثيحي هيبتألا رو مالسإلا ًةَّرَخَأ نأ ؛ْمَلْغا
 آل يشل تاع اذإ نا قرت الأ «مالسإلا ةوخأ نع َتلَخ اذإ شل

 08 ؛رفاكلا ةوخأ تام اذإ اذكو ءيفاكلا , هيخألال ؛ ؛نيملسملل هلام وكي فاك

 0 عماجلا وه يلصألا َربتعُملا ّنأو قولا ديفُي ال دسافلا عماجلا نأ

 0 «ٌكسفتل ٌتحبت ام ٌكيخأل حبت نأ : نئدلا يف وألا ٌنَح نمو

 ةاعتسا نإو ء كب ةناعتسالا ىلإ هَجوُحَت ال ناو( ةانم اه كوكو رشي ام

 ماّيإ صن َكِلْذَق ؛مْلطلا َنِم اء كعتُمَف ًامولظَم وأ ًاملاظ ٌةدِصنتو نعت

 يف ناك نمو «همتْشَي الو تيلظت ال .ملسملا وخأ ملّسَملا» :ثيدحلا يفو

 هنَع هللآ جرف :ةبْرُك ٍمِلْسُم نع ّجَرَق نمو .هتجاح يف هلأ ناك ؛ هيخأ ةجاح
 يك ةمايقلا موب ”شأ ُهَرتَس ًاملْسُم ٌَرتَس نمو لاو ٍتابرُك نم برك اهب

 عضوم َكليلع لَم ثبحب ؛هلاوحأ ٍدقَفَت يف َرّصقتال نأ دق ةرو

 ٌةَرْذَع طْسَبَت 0 ءراذتعالا ئلإ هتجلت ال نأو «كتلأسم لإ جاتحيف «هتجاح
 توتتو هِرْذُع ءافخ يف كسفن ىلع ةمئاللاب تدع ؛هّهجَر كيلع لكشأ نإف

 ٍليلَدلاِب هلاطت الف ؛ٍءيشب كيلإ َراشأ اذإو «ضرم اذإ هذوعتو «بئنذأ اذإ هنع

 :اولاق امك ةّجحلا داريإو

 0 لافاعب نلغ تافابلا ىف“ فلل يح :خاعا ةولاتتال
 :اولاقو

 ٍناَكَم أب ْمأ برزخ ٍةّيأل ْمُهاعَد ْنَما ولاني زل ودها اذإ
 . ناعتسأ : دحنتسأو

 ملسمو «(511؟)هملسيالو ملسملا ملسملا ملظيال باب « ءيلاظملا باتك يف يراخبلا هاور .هيلع قفشم )١(

 00 ةةمتشيالا لذدب ةةملسي الا : ظفلب ١( ةمع 0 ملظلا ميرحت باب ؛بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف

 زر . ىّلجلا نيذلا ىقصأ ىتيبلا ا!ذاه 230(



 :نايفسل ليضف لاقو ؛ ّبَسُم الب مسأ :لاق ؟ٌقيدّصلا ام :فوسليفل ليق
 .دجوت ال ةلاض :لاّقف ؟هيلإ ٌنكرأ نم ىلع يلد

 :ٌيزاريشلا ّقلحسإ وبأ لاقو
 ليِبَس اذنه ئلإ ام :اولاقف ٌيِفَو لِِخ نع َساّنلا ُتلأَس

 ليلق اَيُدلا يف حلا َّنِإف رح ٍلْيَذب َتْرِفَظ نإ ْكَسَمَت

 2 + نت

 ّنسْفَنْلا نأ ع«ٌكسفن نم كل ديَخ حلاصلا خألا :لاق نم ٌنسحأ لقو

 .ريخب الإ ُرُمأي ال ''"[حلاصلا] َحألاو ءِءوُّسلاب ةرامأ
 .ِنيَباحتُم ْمَسَي ِرْبْشي ُرْبِشو «نيضغابتُم ْمّسِت ال اهرسأب اينّدلا :ليقو
 نيب ئخآ ُهَنإف يي يتلا ِنَدَل نم ٌنونسَمرمأ َةاخاْؤُّملا نأ :ملعأو

 .راصنألاو َنيرجاهُملا

 ثالثو ءرضَحلا يف ثالث :ٍتاورُملا نم تس : ههجو هللأ مّرك يلع لاق

 :رْضَحلا يف يتآللا امأف ءِرفَسلا يف

 :ةناوخلا ءاهنا ردا دهسم . راهعو» هلأ باتك ةوالتف
 .رفَسلا يف يتأللا امأو

 .ةبِصْعَم ريغ يف حازُملاو ٠ قلما م نْسَحو «داّرلا ُلْذَبَ

 .هيخأب ديثك ٌءْرَملا :هنع هللا يضر يلع لاقو

 ةَمصِعو ؛«ءاخرلا يف ةنيز مهنإف ؛قدّصلا ٍناوخإب مكيلع :ًاضيأ لاقو
 . ءالبلا يف

 ثداوح لع ةَنوعَم مُهْنِإف «ناوخإلا ءْرَملا بَستكأ ام رايخ : دايز لاق
 .ءارضلاو ءاَدكلا ىف ٌءاكرشو «نامّرلا

 : هنع 5 يضر يلعلو

 روهظو ْمُهَتدَجْسْسَأ اذإ ٌدامِع ٌمُمّنِإف ِءاَفَّصلا ٍناوخإب َكيلع
 *؛هيثكل ًادحاو ًاَوُدَع َّنإو بحاصو لخ ٌفلأ ريثك ّنسيلو

 (ز) .ةوفصلا ةفص نم ةدايز نيسوقلا نيباه )1١(
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 .كورتم ناوخولل ٌكراتلا :ةبعش نب ةريغملا لاقو

 .نيمي الب ٍلامشك خأ الب لجرلا :لاقيو
 ؛ هللأ دبع تب بلطملا دبع نب ُسابعلا هب ئصوأ ام ةبحّصلا ٌدكؤي انهو
 ءاّرس هل ّنّيْشُفت ال دل لوف وهو ٍفرْيَغ نم هُبرَقِي باطخلا نب ّرمع ئأر 5

 .ًادحأ هدنع ّنَباتغت الو بذك ٌكيلع ّنَيَوَجْي الو

 ظني نأو «ةيلع َلَخَد اذإ مالّسلاب هَبيِبَح هئيبح أدي نأ :ًاضيأ ةئَحَملا دكؤي اممو
 هدد دس ل كلا جووحأ انش نلت نار ؛هيلإ ٍراثكإلا نيعب

 ةليقُم ُهْنَدَست نم َنيع َتيأر اذإف ؟ِنْيَعلاب ٌغامتسالا : مكحلا ضعب يفو
 دقَب ٍمَلكَُملا طاشن َّنإ :ليق دقف هريَغ لإ َكئيدَح فرصآف َكريغ لع

 . عماّسلا ٍلابقإ
 ةَمْرآلُمُي الإ ةفيرش ةلاح ئلإ ّدحأ َمَلَب ام : عطقألا ريخلا وبأ لاق

 . نيحلاّصلا ةّبحَص و «ضئئا رفلا ءادأو ءبدألا ةقئاعُمو «ةَقَفاوُملا

 :ملعلا راق ام لاوحألا لضفأ : يروجرهنلا دمحم نب ٌقاحسإ بوقعي وبأ لاق
 :لوقيو يهالملا عمسي نْمَع يرابذوُرلا دمحم نب دمحأ يلع وبأ لئس

 :لاقف «لاوحألا فالتخأ يف ذل ةجّرد ىلإ تلم ينأل ؛ لالخ ص

 ها . رقَس ئلإ نحلو َلَصَو دق ؟ْمَعن 4
 كربتنو ءدوبعملا َكِلَملا نوعي دوصقملا ىف : عورّشلا ناوأ اذلهف 0

 . يوبّتلا ِمّلَكلا عم اوج نم ٍةلْمَج ركب

 فالّسلا مالك ل مث .ماركلا ةباحصلا 0 نم ٍءيشب 0

 نيعمجأ مهيلع نأ ناوضر
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 (ةعيرشلاب لمعلا ئلإ فوصتلا ةمئأ ةوعد)

 ٍتلخلا نع ةدودسم اهلُك قّرطلا :هرس هللأ سّدق دينجلا ةفئاطلا ديس لاق
 قدط نذل ةتقيرط مزلو تنس عبتأو ِةكَي هللا ٍلوُسَر َرْثُأ افتقأ نم ىلع لإ

 نيس اتجلاو 211 نيكقكلا نلعر تبلغ سوك اهلك تارذلا

 : ةنّسلا نايب يف - هرس هللا سدق  يبرعلا نب نيدلا يحم خيشلا لاق

 :وهو «ىعرشلا رظّتلاب ةثالث نم ًادحاو ّنوكي 000 ناسنإلا
 ؛ًالْعِذو ًالاح اندنع ٍديحوُتلا ٍديرجتب لئاقلا وهو ؛ًاضْحم ًاَينطاب نوكيا نأ اَنِإ

 ىلإ ىّدَوُي ام ّلكو ءاهتايعأ ِبْلَقو عئارشلا معا ليطعت ىلإ يدوي اذنهو

 ٍلُكَألاك تاداعلا يف ولو ههدكم عرف ةنم وأ ٍنْيَدلا ٍدعاوق نم معاق مدع

 . َكِلَذ نم ْمُكاَيإو 0 ؛قالطإلاب موُمْدَم وه ؛عاقولاو بْرّشلاو

 ميسجتتلا لا كلذ يدوي ثيحب ؟ًالقلقتُم ًاضحَم ًايرهاظ ّنوكي نأ اًمإو

 ىلع ًادمتعُم م نوكي وأ ءتاداقتعالا باب يف_امهنم ءللاب ذوُعت  ِهيِبشَملاو

 يخي روان يوكخملا محلا مولع باحصأ ِء ءاهقفلا نم يقف بهذ

 يس اذإف ءهبِهْذَم نع جورخلا ّنِم افئاح احن ةارتف «ترّكَلَملا ةئياغم نع انندْلا

 ٌلَّمَعلا كذتيف اءرَخآ ويقف ٍبَمْذَم نلع اهُليحُي مالسلا هيلع َيِتلا ِنَمُس نم ُةنُ
 لب اهعامّس .نع ٌمَماصتيف ءاهلئاضف يف روثأم ٍثيدح َفلأ تورد ولو ءاهب

 كلذ داريإ مَدَع ئلع ًءانب ٍفلّسلاو ” فبالا و نيفدسملا ةنافرو نطلا ءيسُي

 عرفت لأ او اعف ٌمذلاب فوحْلَم ًاضيأ 0 :هباتك يف اهاّيإ هيقفلا
 مُهْنِم ْمُكايإو انلَعْجَي ْنأ ْنِم ءيجتلتو

 اق نانا شن امنع اسأل مق اعلا ميراج وكي نأ امإو
 ٍتادابعلا يف ٍلئاضفلا ّنِم نم ٍءيش 15 يف ٍئتح مَدَعيامَدق قو فَكَو اهنيحو

 رق 0 هتوفَي ال نأ يف هدوهجُم َّلُك ًالذابو :هتيانع لج ًافراص ؛تاداعلاو

 ذه ةيعلاطم ءانثأ يف ل حنس ام ٍبّسح ىلع , هئادايع يف َةّيِدَّمَحُملا لاعفألا

 كيلا هتشو هذاتسأ نم ِهِنْدَأ يف هلأ وأ ءاهيلع لوعُملا ٍثيداحألا ِبَتُك

 فو



 ذخآلاو ءُهَّنِّسلا َوُهو ءطَسَولا َوُّه اذنهف ءَةَمَلاطُملا ٍلْهَأ ْنِم نكي ْمَل نإ ؛ هيِلَع

 .هل هلأ ةّيحَم ةيحم حِصت اذنهبو «ٌئنسْلا وه هب

 نع ٌرَدَّصام ميمج ٌثيعار :رهطألا ُهَّرس هللا سدَق ربكألا خيشلا لاق
 هلأ يِضَر اَيلَع ُهتنب جور مالّسلا هيلع ُهّنأ : :وهو ءٍدحاو ئوس ٍةلْمَتِلَع يملا

 . اذك ٌلَعفَأ نتح ٌّثْنِب يل نكي ْمَلو 0 كنَع

 اوموق :هباحصأل موي تاذ لاق ُهرِس سلق  ئماطسُبلا ديزي ابأ نأ :َ

 اذإف انيضّمف :لاق ء ةيآلولاب ُهَسْفَت َرَهَش ْدَق .يذلا َكِلُذ ئلإ َرظنَل ئتح

 ملو ديزي وبأ َفَرَصْنَأَف ةلبقلا وحن قاري ىمَرَف ءدجسملا َدِصَق لق 5

 و ثلأ ٍلوُبسَر بادآ نم بدأ ئلع ٍنومأمب ّسيِل اذاه :لاقو هيلع ملي

 .نيقيدصلاو ٍءايلوألا تاماقم نع ةيعّدي اه اع انوفأم نركب فق

 «ليلجلا تح : عّبَْأ ئلع ٍمآلَحلا راع: : يرصملا نونلا وذ ضيفلا وبأ لاق

 ْ . ليوحتلا فو .ليزتتا ٌعابتأو «ليلقلا ضُْبو
 قالخأ يف هلك هلآ بيبَح ٌةعِباتُم :َّلَجَوَ وعول بِحُحلا ِتامَآلَع ْنِمو

 .هئدٌسو فرماوأو يلاعفأو

 : ناعم ٍثالثل مم ٌفوصتلا : يطقسلا سلغملا نب يرس ٍنسحلا وبأ لاق

 هضقني ٍمَلِع يف نطابب ُمَلَكَتَي الو .هعّرو رو هتف رْعَم رون ٌءىِفطُي ال يذلا وهو
 . هللأ مراحَم ر راتسأ كتم الع ثاماركلا هكليشسألو َقْنَّسلا وأ باتكلا ٌرهاظ هيلع

 لاقف مانَملا يف هيك ّيبنلا تيأر : يفاحلا ثراحلا نب رشب رصن وبأ لاق

 :لاق .هللأ لوسر اي ال : تلق ؟َكِنارقأ نيب هلأ َكَمَفَر مِل يردنأ ؛ُشب اي :يل

 كتحَمو «كناوخإل ٌكتَحيصنو ؛َنيحلاّصلل كتَمدخو ء«ىّئُسل كع

 .راربألا لزانم َكَعَلَب يذلا وه 5 ٍلْمَألو يباحصأل

 ىلاعت هللأ لأسأ نأ َتمَمَه دقلا : يماطسبلا ئسيع نب ٌروفيط ديزي وبأ لاق

 لأسأ نأ يل دوج فيك :ُتلق َة مث ءءاسنلا ةنؤُمو ءٍلكألا ةنؤُم ينيفكي نأ

 ةناحش لآ نإ لاس لَ ُداَيِإ هيك شأ ُلوُْسَر ُهلأسي د ءاذنه هلأ

 . طئاح " ةارقا ينتلبقتسا يلابأ ال لتح ٍءاسنلا ةنؤُم ينافك ئلاعتو
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 يف َيَقَتْرَي ئتح ِتاماركلا ّنِم ء َيِطْعَأ ٍلجر ىلإ مترظن ول : اضيأ لاقو
 ظفحو .يهنلاو رمألا دنع ُهَنوُدِجَت فنك اورظنت ئتح هب اوُكرتْعَ 7 َالَق ءاوهلا

 .ةعيرشلا ِءادأو ءدودخحلا

 ةتكشلا يبلق يف عَ دا ينارادلا ةيطع نب نلمحرلا دبع ناميلس وبأ لاق

 ةتكلاو باتكلا :ِنيَلْذَع نيَدِهاشب الإ هن ُلَبَْأ َالَف ءاماّيآ مْوَقلا تكُن نم

 .(يبلق نم : يأ ؟هنم هلوقو)
 ٍةَمُس عابتأ الب ًالمَع ّلِيَعنم : يراوحلا يبأ نب دمحأ نسحلا وبأ لاق

 . لطايف كو هللأ ٍلوُسَر

 ٍتقو ّلُك يف هلاعفأ ْنَِي مل نم :دادحلا ةملسَم نب ٌرمع صفح وبأ لاف
 . لاجكلا ناويد يف ُهَدُعَت الف ؛هرطاوخ مهي ملو ءةنّسلاو باتكلاب

 بتكي ْمَلو ءنآرقلا ظَمْسَي مل ْنَم :دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ لاق

 .ةنُملاو باتكلاب ٌديقُم انّمْلِع ّنأل ءرمألا اذنه يف هب ئدتقُي ال ٌثيدحلا

 ُدِيَتُم اذنه انّمْلِع هَةْنُسلاو باتكلا ٍلوُصُأب ٌدّيمُم اذنه انّيَمْذَم :ًاضيأ لاقو

 .ِكَو رطأ ٍلوُسَر ثيدحب
 وبأ هئبأ َفَّرَم ؛لاخلا ٌنامثع يبأ ئلع َرّيَكَت املو :يزارلا هللأ دبع لاق
 رهاظلا يف يب اي ةنّسلا :لاقو هينيع َنامثع وبأ َمتفف ءهسْفَت ئلع ًاصيمق ركب

 . نطابلا يف لامك ةَمَالَع
 َّعَم ةَيحّصلاو قةَبيهلا ماودو بألا ٍنْسُحِب ثلآ ّمَم َبْحّصلا :ًاضيأ لاقو

 ملل ا علو ديلا رهاظ موزلو هِيَنُس عاتب لو ٍلوُسولا

 ْعَم ةيْحّصلاو «ٍقلُخلا نْسُحِ يب لهألا ّعَم ةَبْحّصلاو ةَمدخلاو مارتحالاب لاحت

 مهل ِءاعّدلاب ٍلاّهجلا ْعَم ةنيملاوع ءامنإ نك 1 ام رشا ماودب ناوخإلا

 . مولع ةتحكلاو

 نمو ءةَمْكِحلاب َّقَطَن ًالْمِفو ًالْوَف هِسْفَن ىلع ةنّشلا رك 00 0

 : ئلاعت لاق ءِةَعْدِبلاب َّقَطن ًالعفو ًالوق ِهِسْفَن ئلع ئوَهلا رك
 .[54 :روُدلا] «أودَسهَت هوع 00



 ا ا يروعلا محم نب محلا نب نييخلا وبا لاق

 هنم ّنَبَرقَت الق يعرشلا مهلا ّدَح ْنَع ُهُجِرْخُت ةلاخ

 ؛مراحملا ٍنَع ُهَرَصَي ضع ْنَم : ينامركلا عم نب هاش سراوفلا وبأ لاق
 عابتأب ةَرهاظو «ةّبقارملا موادب ةنطاب' َرّمعو «تاوهّشلا ْنَع ُهَسَم هَسْقَن َكَسْنَأ

 . هتّسارِف هل ءىطخت مل ٍلَآلَحلا لكَ ُهَسْفَن ََوَعو َةَنّسلا
 ُهَسْقَن َمَّرلَأ ْنَم : يمدألا ءاطع نب لهس نب دمحم نب دمحأ سابعلا ىبأ لاق

 ٍةَعَباتُم ماقَم ْنِم فرش َماقَم الو ءقفرعَملا ٍرْونب هَبلَق هللأ َرَوَن ةعيرشلا تادآ
 .هقالخأو ءهلاعفأو :مرياوأ يف كلو بيبحل

 يِفَم ٌهذجت مل نإ ءمّلِعلا ةَرافَم يف ُهبلطآَف هنَع تلئسام نك :ًاضيأ لاقو
 هلله يف هذجت مل ْنِإَف «ديحوتلاب هنزف ةدجت 1 ْنِإف «ةّمكحلا نادم

 . ناطيشلا َهْجَو هب برْضَأف َهّئالتلا عضاوَملا

 يَلَع َلُهَس ئلاعت ّقَحلا ّقيرط ّمِلَع نم :زازبلا يدادغبلا ةزمح وبأ لاق
 يف لَو ٍلوُسَولا ةعباتم الإ نلاعَت هللأ 3 قيرطلا لولع لع ليلدالو فكل

 :هلاؤقأو ةلاففأو هلا رخأ

 .ىتعاط ٌراثيإ لل َةَيَحَم ةمالع : يقرلا دواد نب ميهاربإ قلحسإ وبأ لاق

 . فَي هيل ةعباتمو

 ةقدخو 007 تامرح مازتلا يف ٍديِرُملا ُبدأ :يرّوتيدلا داشمم لاق

 .هسفن ىلع عْرشلا ٠ بادآ ظفحو «بابسألا ِنَع جورخلاو «ناوحخإلا

 الإ ضئارَفلا َّنِم ةضيرَف ّدَحأ ّْيس ْعّيْضُي مل :لزانم نب هلأ دبع دمحم وبأ لاق

 َكَشْوَأ الإ ٍنئْسلا عييضتب ٌدَحَأ َلَعْيي ملو ؛ٍنِنُسلا عييضتب ولك "هلل مالتبأ
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 هل دمحم اكس)

 316 دِمآلَك غيلب نمو

 . '"”مّدلا ًءارضخو ْمكاَيإ
 . "جلي 00
 (5) يم

 ."طنملا نانسأك 0

 ا ءزملا

 وصقل ئرّيام َلْثِم ّقَحلا نم كل ئرّيال ْنَم ةَبْحُص يف َرْيَخال

 نع هوور مهلك ؛( ١687/١ سردرغلا يف يمليدلاو .(9501()/4619/؟) هدنسم يف يعاضقلا هارر )0(

02 

0) 

(0 

(0) 

(00) 

 يركسعلاو يزمرهمارلاو دارفألا يف ينطفرادلا ىلإ ينولجعلاو يواخسلا هازعو ءاعوفرم يردخلا ديعس يبأ
 ًاعوضوم نوكيال :يراغلا لاقو ءهجو نم حصيال :ينطقرادلا لاقو «لماكلا يف يدع نبأو «لاثمألا يف

 ,(711) ثيدح ةنسحلا دصاقملاو (19/7()806 /1) ءافخلا فشك رظنا ها . ًاعوفرم وأ ًافوقوم ناك ءاوس
 ًامعان آتبن ناكملا كلذ تبنيف ضرألا نم ناكملا يف رْمَبلا يهو نّمّدلا عمجت َحيرلا نأ :هانعمو :تلق
 ال :كلذ نعمو «ءضرمتف هتلكأ اميرف ثيعأ دقو عضرملا نإ لبولا ءيجتف هتراضنو هنسحب قوق افغ

 :ثراحلا نب رفز دشنأو ءدلولا هعم ُبْجنَي ال ءوسلا قرع نأل لصألا ةثيبخ يهو اهلامجل ةأرملا اوحكتت

 (ز).ايه امك سوفتلا ٌُتازازسح نئيقُتو ْئرّشلا ِنَمِد ئلع ئعْرَملا ْتْنَي دقو

 5141(2؟ا9/) ثيدح اه سنقانتلاو اندلا ةرهز نم رذحي ام باب :«قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور

 «ليوط ثيدحلاو (51١٠؟) ثيدح ايندلا ةرهز نم جرخي ام فيوخت باب ةاكزلا باتك يف ملمو
 ةمختلاب أطبح لتقي عيبرلا تابن َّنأ :ئئعملاو «ظافلألا ضعب يف فالتخالا عم هنم ضعب اذنهو
 (ز).لاملل ليثمت اذهو ؛لتقلا براقي وأ «لكألا ةرثكل

 ,(1115) نيترم رحج نم نمؤملا غدليال باب «بدألا باتك يف يراخبلا هاور ءهيلع قفتم ثيدحلا

 .(519448) ثيدح نيترم رحج نم نمؤملا غدلي ال باب «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسمو
 نع 56١()218471( /1) سودرفلا يف يمليدلاو «سنأ نع )116/١()١10( هدنسم يف يعاضقلا ةاور

 .ثيدحلا ؛طشملا نانسأك نووتسم سانلا» : ظفلب )156١/14()18487( ىنتأ نعو ءدعس نب لهس

 .هعقر سنأ نع امهالك (100()1110 /1) سودرفلا يف يمليدلاو )١87(: 01431 /1) هدنسم ىف ىعاضقلا هاور

 (/190/6()0/8) هدنسم يف يمليدلاو ءدعس نب لهس نع (077/1)/407) هدنسم يف يعاضقلا هاور
 هنئس يف يذمرتلا هاور ؟لئاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ئلع ءرملا» :ثيدح هل دهشيو «سنأ نع

 .(5719/8) ثيدح دهزلا باتك
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 انوا نيعل ةَرِهاَس نْيَع ء لاملا ُرْيَخ

 ا هب ٌعرْسُي 0

 . صب و يمعُي ًءْيَشلا كح

 . ؟"اهيلإ ّنسحأ نم بخ ل لع وَلا تلج
 . 0 قطنملاب لَكَوُم ٌءالبلا

 2 َ » 7 و

 . '”ةضفلا و بهذلا نداعمك نداعم ّنمانلا

 ِنَسَح بدأ نم لضفأ أدلو دلاو: لحب ان

 . "بح ُدَدْرت اّبغ رز

 0ع

 ف

 صل ل سم ع و يس يرسل ع يلا ا اسم سس ل شل ل ل ل يي قع م ل ع نس سم ميس ني و نب يسم اع ع ع ب سس يس أ ل يس يصل عل تس سس سيما سل

 ةفص هباتك يف يزوجلا نبأ هدروأو ءاندنع يتلا عجارملاو رداصملا يف هدجن مل ثيدحلا
 (ز).(6١٠ )١/ ةوفصلا ةفص رظنا ةوفصلا

 ءركذلا .ئلعو نآرقلا ةوالت ئلع عامتجالا لضف باب «ءءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور
 (594140) ثيدح )١7( باي «تاءارقلا باتك يف ءهنئئس يف يذمرتلاو 1144(4) ثيدح

 .(1946-191 /6) هرخآ اذلهو «ليرط ثيدحلاو «أطيأ» : ظفلب
 ئوهلا يف باي «بدألا باتك يف دواد وبأو :(46()1580494+/5) هذئسم يف دمحأ هاور

 .(0175) ثيدح (١7؟94/4)

 )76٠9/١( هلئسم يف يعاضقلاو 15817/1(4) بعشلا يف يقهيبلاو ؛(111 /1) ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور

 .ًافوقوم دوعسم نب هللأ دبع نع مهلك )١1١/75()1588( سودرفلا يف يمليدلاو «(099)
 فنصملا يف ةبيش يبأ نيأو ؛(114/4) بعشلا يف يقهيبلا هاور ءةريثك قرط نم يور ثيدحلا

 سردرفلا ىف يمليدلاو «(5028و111/1()1777) هدئسم يف يعاضقلاو 1861(2ا/) (711 /ه)

 لاقو «(7174/9-180) تاعوضوملا. يف يزوجلا نبأ هدروا دقو ءمهريغو (10()1111/؟)
 هيلع مكحلا هافركذام عومجمب نسحيالو :هقرط ركذ نأ دعب ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا

 )141--١48(. ةئسحلا دصاقملا . عضولاب

 .(1738) ثيدح «ةدنجم دونج حاورألا باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هاور

 )١967(2 ثيدح دلولا بدأ يف ءاج ام باب ؛ةلصلاو ربلا باتك يف «هننس يف يذمرتلا هاور

 اذنلهو :لاق مث ءزازخلا رماع يبأ نب رماع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذنه :لاقو

 ثيدح اذنه :لاقو (577/4()779) كردتسملا يف مكاحلا هاورو «لسره ثيدح يدنع
 .فيعض لسرم لب :يبهذلا لاقو ءهاجّرْخي ملو دانسإلا حيحص

 لاقو ءةديدع قرطب نوريثكو ءرذ يبأ نع (0881()12471)-15896/94) هدنسم يف رازبلا هاور

 ثيدح هيف سيل هنإ رازبلا لاق نإو ؛ثيدحلا ْئوقتي اهعومجمبو :دصاقملا يف يواخسلا
 ,(1737-177277) ةنسحلا دصاقملا رظنا .هانلق ام يفانيال وهف حيحص
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 . "”هلعاف ليلقو ؛ٌهَكِح ُتْمَّصلا
 (9) فاكلا ةَجو (ِنِمْوُملا نجس اينألا

 ل نأ ولا

 . 9 كقالخأب ْنُم مهوعَسُف مكلاومأب يالا مكن

 م يبون سب الك طعَب مل امب ميشتملا

 0 ل ا

 عطف ًاضرأ ال ّتَبُملا نإف «يتفري هيف ٌلغوأف تثريتم َنْيَذْلا اذنه ّنإ

 2021 لو

 يقهيبلاو غ(1117/1()7851) سودرفلا يف يمليدلاو ؛(178١()١/40) هدنسم ىف يعاضقلا ءاور )١(

 «كلذ لاق نامقل نأ سنأ نع تباث ةياور حيحصلاو :لاقو 0017(4و0174/4)09077) بعشلا يف
 .(077)1777 /9؟) ءافخلا فشك رظناو 4١(. ص) حيحص دنسب ءالقعلا ةضور يف نابح نبأ ةسرخأو

 (559/5) هدنسم يف دمحأو (2(؟461)ثيدح قئاقرلاو دهزلا باتك يف هحيحص يف ملسمءاور (؟)

 نمؤملا نجس ايندلا نأ ءاج ام باب ؛دهزلا باتك يف «هننس ىف يذمرتلاو «ةريره يبأ نع (ى4110)

 ايئدلا لثم باب ءدهزلا باتك يف ءهئس ىف هجام نبأو 015/5()11551(0) رفاكلا ةنجو

 .حيحص نسح ثيدح اذنه :يذمرتلا لاقو .(18/8/1(41110)
 سنأ نع )١15/١( هدنسم يف يعاضقلاو :(845/5-547()1804) بعشلا يف يقهيبلا هاور ()

 يهو :لاقو ءاهركذ مث ءدهاوش هلو :دصاقملا يف لاقو «فيعض هدانسإ :يقهيبلا لاقو «ًاعوقرم

 .(1570) ثيدح (160) ةئسحلا دصاقملا رظنا ه | .ثيدحلا ْىَوَمَي اهعومجمبف ةفيعض تناك نإو

 101()8١061(( /5) بعشلا يف يقهيبلاو )154/١()/471(« كردتسملا يق مكاحلا هجرخأ (4)

 . ظاعلألا ضعب يف فاالتخاو ةدايز عم ةريره يبأ نع مهريغو

 راختفا نم ئهني امو «لني مل امب ميشتملا باب «حاكتلا باتك يف يراخبلا هاور ءهيلع قفتم (5)

 ؛هريغو سابللا يف ريوزتلا نع يهنلا باب «ةنيّرلاو سايللا باتك يف ملسمو )017١15(« ةرضلا

 .(10١5و59١1) ثيدح طعي مل امب عبشتلاو

 :لاقو )751١/1()5710(2 هكردتسم ىف مكاحلاو )0516/١)١1847(«2 هدنسم يف دمحأ هاور )١(

 .يبهذلا هقفاوو ءهاجرخي ملو نيخيشلا طرش لع حيحص اذله

 يك ملسمو )507١(( ةعدخ برحلا باب ءريسلاو داهجلا باتك يف يراخبا هاور «هيلع قفتمه (10)

 (74١-+9و )799!١ ثيدح برحلا يف عادخلا زاوج باب ءريسلاو داهجلا باتك

 يف يعاضقلاو 18()4717(2 /5) ئربكلا ننلا يف يقهيبلاو ءهل ظفللاو (74) هدنسم يف رازبلا هاور (4)

 - ثيدح (1415) دهزلا يف كرابملا نبأو ءهللأ دبع نب رباج نع (58١١و184١1(0)47 /1) هدنسم
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 "يل َنْيَذلا اذله ٌداَشُي ْنَم ه

 : ''نِمْوُعلا ةآرم يؤكل
 سف "عهتأ نم باعلاو ءٍتؤَلا دب امل لَو تت ناد نم لا

 ك9 ناكل هللا لع ونَمتو ءاهاوُه

 ل٠ ملأو َرثك امه ٌرْيَخ ئفكو لام
 هينْعَي ال ام ُهّكْرَ هزملا مالسإ نسخ ْنِ
 . "9ْتَمْضَيِل وأ ًاريخ ليَ رخألا م 0 هللاب ُنِمْؤُي َناَك ْنَم

 م د ١ هن ييج دس يبوس تسييس« سل ل معسل مسن نأ ل موعس مم مم ل اسس مس نو مع ميس عا هاما ءاع او يمل تاس ان تسل يو يسمو نسال نا صم اع

 :ربلا دبع نبأ لاق «؟هللأ ةدابع كسفن ْئلإ ضغبت الو» :ةدايزب ًالسرم ردكنملا نب دمحم نع )1١18(
 (11087) )/١44( دمحا ءاورو «ءكلذك سيلو :يرامغلا ظفاحلا لاق «فيعض مهعيمج دنع ره

 .0100(؟145/5) باهولا حتف رظنا ها .تاقث هلاجرو :يرامغلا ظفاحلا لاق «سنأ نع

 ٌداَشُي ْنلو ْسُي َنيَذلا َّنِإ) : ظفلب (59) ثيدح ءرسي نيدلا باب «ناميإلا باتك يف ٍيراخبلا هآور )١(

 )7١17/١( كردتسملا يف مكاحلاو ,(177ه١1)(ا"ه ٠ /ه) ٍدنسملا ىف دمحأ هاورو قُدبلَع الإ ٌّدحأ ّنْيَذلا

 داتسإلا حيحص ثيدح اذله :مكاحلا لاق ؛هنم ضعب اذئهو ؛ليوط ثيدحلاو ءامهل ظفللاو )١١11(

 .يبهذلا هقفاوو هاجرخي ملو
 18٠(0)4918( /5) ةطايحلاو ةحيصنلا يف باب «بدألا باتك يف ءننسلا يف دواد وبأ هاور (؟)

 ةقفش يف ءاج ام باب .ةلصلاو ربلا باتك يف «ننسلا يف يذمرتلاو ءةيقب هلو !؛هل ظفللاو

 .ثيدحلا ؟هيخأ ةآرم يكَدَحأ َّنأ» : ظفلب 019790( م /4) ملسملا ئلع ملسملا
 باب «ةمايقلا ةقص باتك يف ءهننس يف يذمرتلاو :(١ا174(0)9/1507 /4) هدنسم يف دمحأ هاور ()

 ركذ باب ءدهزلا باتك يف هجام نبأو ءنسح ثيدح ا!ذنه :لاقو )15( )778/4()١559(

 1 ينامألا» ركذ نودب )10١/4()9/7194( هكرذتسم يف مكاحلاو 041170 )١177/5() توملا

 )1970003١/7(. هدنسم يف يمليدلا ظفللا اذنهب ئورو

 ناسحإلا رظنا) هحيحص يف نابح نبأو )197/0()17١74(: هذنسم يف دمحأ هاور (:4)

 ثيدح اذنه :لاقو ((110/1()73537) هكردتسم يف مكاحلاو .(7714) (189-!/0

 .هنم ضعب اذنهو ليوط ثيدحلاو .ه١ يبهذلا هقفاوو «هاحرخي ملو داتسإلا حيحص

 قلخلا نسح يف ءاج ام باب «قلخلا نسح بلتك يف :ًالسرم أطوملا يف كلام ءاور (0)

 ءدهزلا باتك يف ءهنتنس يف يذمرتلاو ؛(01١)/1/1١19/7) هدنسم يف دمحأو 1040/7(02)

 باب «نتفلا باتك يف ءهنئس يف هجام نبأو 118(0و17111/) (011)008/1-2005) باب

 .(15/5*11(0)5591/5) ةنتفلا يف ناسللا فك

 ذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم باب «بدألا باتك يف يراخبلا هاور ءهيلع قفتم (1)

 موزلو «فيضلاو راجلا ماركإ ئلع ٌثحلا باب ؛ناميإلا باتك يف ملسمر :(7014) هراج
 .(47) ناميإلا نم هلك كلذ نوكو ءريخلا نع الإ تمصلا
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 تبرعت ٍنْيدْلا تادذب كيبلعف ءاهنيدلو اهيلسحو اهلامو اهلامجل ةارملا حكتت
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 20 اق هللا لاظو  ةتانهف راين كرضق «نِمْؤُملا فر ٌءاتشلا
 هَّسْفَن ُبلْعَي يذلا َديدَسلا نكلو ءسانلا ل يذلا ديدشلا نت

 .؟ةنجلا هل ْتْنِمَض هيلُْجَر نيبامو «هئيخل نيباه يل َنِمَض نم
 , '0"كفّسلا دّيلا نم يخ ايلعلا ديلا

09 2 

 1 لاوعت ا لونغ ِرْهَظ نع ناك ام ةقّدَّصلا ْدْيَخ

 ب 7 ْ م هج ةقدَصلا ضف

 ا لك ُهَلاَض قّمكحلا ةَمِلَك

 يف ملسمو 0040(«2) نيدلا يف ءافكألا باب ؛حاكنلا باتك يف يراخبلا هاور «هيلع قفتم
 ءاهلامل :عبرأل ةأرملا حكنت» : ظفلب )١8377( نيَّدلا تاذ حاكن بابحتسا باب ؛عاضرلا باتك

 .«كادي تبرت نيذلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحلو
 دمحأ هاورو :(01776)57107 /١)سودرفلا يف .يمليدلاو :(417/1(591100) بعشلا يف يقهيبلا ءاور

 هدانسإو :دئاوزلا عمجم يف لاق ءأرصتخم امهيدئنسم يف )7374/1()1١11( ئلعي وبأو )5/ 0170)١179(
 .(18137) ثيدح ءافخلا فشك يف ينولجعلا هركذ مالك ثيدحلا اذنه يفو (0111) 5٠١( /5) نسح
 ناسحإلا رظنا ؛هفن بلغ نم ديدشلا امنإ «بلغ نم ديدشلا سيل» : ظفلب هحيحص يف نابح نبأ ءاور
 :ةَعَرّصلاب ديدشلا سيلا : ظفلب نيحيحصلا يف وهو «(11/7) ثيدح ريبكلا دهزلا يف يقويبلاو (01/5)710)
 بضنلا نم رذحلا باب «بدألا باتك يف يراخبلا «بضغخلا دنع هسفن كلمي يذلا ٌديِدّشلا امّنإ
 )120١69(, بضغلا دنع هن كلمي نم لضف باب «بادآلاو ةلّصلاو ربلا باتك يف ملسمو .(1114)

 ام يل نمضي نم : ظفلب (5494) ناسللا ظفح بايب «قاقرلا باتك يف يراخيلا هاور

 .؟ةنجلا هل نمضأ هيللجر نيبامو هيحل نيب
 )١474(( ين رهظ نع الإ ةقدص ال باب ءةاكزلا باتك ىف يراخبلا هاور ء«هيلع قفتم
 ديلاو» :ةدايزب )٠١77( ئلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا َدِلا َّنأ نايب باب ءةاكزلا باتك يف ملسمو
 .«ةلئاسلا يه ئلقللاو ةقفتملا يه ايلعلا

 باتك يف ملسمو ء(15751١) َّىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب ؛ةاكزلا باتك يف يراخبلا هاور

 )54*٠١(. ْنلفغلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نأ نايب باب «ةاكزلا

 )19/7()١559(: ةالصلا باتك يف دواد وبأو ء(1886١1)(94/0١) هدنم ىف دمحأ هاور

 .(28/0()1917) لقملا دهج باب «ةاكزلا باتك ىف ىئاسنلاو
 هجام نبأو «(57417) ةدابعلا ئلع هقفلا لضف يف ءاج ام باب ؛ملعلا باتك يف هنس يف يذمرتلا هاور
 هلنسم يف يعاضقلاو ««ميكحلا» لدب «نمؤملا' :ظفلب )١14[( ةمكحلا باب ءدهزلا باتك يف
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 . ""9دفنَي ال لام ةعانقلا
 . ٍلقَعلا ٌفصِن سانلا لإ ددوتلاو «ةشيعملا فصن ٍةقفنلا يف داصتقالا
 . "مهلا فضي هيض لاوشلا فو

 .هديو هئاسل نم ٌنوملسملا مِلَس نم ُملسُملاو «حمانلا ُهْنِمأ نم ِنمؤُملا

 ان هللا هام َرْجَه نم رجاهتلاو

 . ؟”علاخ ٌنْبْجو «ملاه حش ٍلُجَرلا يفام ُهَش
 183 قلن ال نيم رحبت الو 4 كنهتتا نم ارلإ ةنامألا ذأ

 . 93 َدْهَعال ْنَمِل َنيِدالو فل هي

 : ("”ناميالا نم دهعلا ْنْسَِح

 0 نانبل ةحاضق اجكلا َلاَمَح
 و ويست جا و يس يب و و اسس دال سم اع صو ءاع يسع ذاع ان سمح يقف نأ ١ عد ع واواس دعسو مص نو يصط سسمل مس م مس يس ل سس م فص اسم ل ١ ان مذ تسح ععسسسس يس مه ل ماحس لب -

 .«اهب ّقنحأ رهف اهدجو اذإو» :ةدايزب هل ظفللاو )١/65()01(
 )١( لماكلا يف يدع نبأو ((9/15/1()١337)سنأ نع هظفلب هدنسم يف يعاضقلا ءاور )4//١6٠17(

 .رباج نع امهالك (438()72918 /19) هوحن طسوألا يف يناربطلاو

 يف يعاضقلاو «(196()1614 /0) بعشلا يف يقهببلاو 5 ) 881 /97) طسوألا يف يناربطلا هاور )0(
 ةيقعت نكلو «نيلوهجم هدنمم يف نأل يقهيبلا هفعض لقو «رمع نبأ نع مهلك (06/1(1700) هدنسم

 )١40(. ثيدح (ةنسحلا دصاقملا رظنا) .ثيدحلا اهب ئوقتي ةريثك دهاوش هل ركذو ؛يواخسلا

 ملس نم ملسملا باب «ناميإلا باتك يف يراخبلاو 1514(0)١7089(0 /1) هدنسم ين دمحأ هاور «)

 لضافت نايب باب ؛ناميإلا باتك يف ملسمو :(١١)ثيدح هديو هناسل نم نوملسملا

 كردتسملا يف مكاحلاو )١9/90()17977(: هننس يف يذمرتلاو )4١٠(0 ثيدح ء«مالسإلا

 . ظافلألا ضعب يف فالتخالاو ريخأتلاو ميدقتلا عم (150و1؟11/1()١4)

 .(5011) ثيدح هنئس ىف دواد وبأو )1١7/0()71174(0 ناسحإلا رظنا) هحيحص ىف نابح نبأ هاور (4)

 .(1134) هننس يف يذمرتلاو ((7010) هننس يف دواد وبأو 414()١60017(2 /1) هدنسم يف دمحأ هاور )000

 ىقهيبلاو 1743/0-114171()71837(2) هدئسم يف ئلعيوبأو 18()١1141١(« /8) دنسملا يف دمحأهاور (3)
 يف لاقو :تلق )101()١184(« دصاقملا يف اذك هيف ملكتم هدنس يفو ء(4704) بعشلا يف
 .هريغو يئاسنلا هفّمَضو ؛هريغو نيعم نبا هَقْنَر لاله وبأ هيفو )7/١()181(: عمجملا

 هقفاوو «نيخيشلا طرش ئلع حيحص :لافر )1١6/١-15()4٠0( كردتسملا يف مكاحلا هاور (0)

 .هنم ضعب اذهو ؛ليوط ثيدحلاو 1779014(2 /7) ريبكلا يف يناربطلا هاررو ؛يبهذلا

 نع 1١١(0)7041( /7؟) سودرفلا يف يمليدلاو ؛(1114(١/17700) هدنسم يف يعاضقلا هاور (4)

 .ةيوق تسيل دهاوش هلو ءأعوفرم رباج

 نو



 1 تلاطو ءِمَلِع ٌتلاط : لاعبشي هي ناموُهَنَم

 .«"”بجشلا نم دش ةَشْحَوالو «ٍلقَعلا نم دوعأ لامالو لَا نم دس رف ال
 «تّئش امك نكف ةتوح ل نانلاو .ئلبي ال ٌربلاو ءئسنُي ال ُبنذلا

 ١ (50ثأ نيدت امكف

(000) 

00 

(2 

(0 

 )هر

(3) 

(31/) 

 . ''”ةمايقلا موي ٌثاملظ ُلظلا

 .*املع لإ ملح نم ا ِءيش ىلإ * ا عوج ام

 . "”صضرألا ايابخ يف ٌقْررلا اوُسمتْلا

 0 فلا زها قا قلشفت دعو قس «ٌبيرَع َكّنأك اينّدلا يف ْنُك

 نع )5١1/1١()170( هدنسم ىف يعاضقلاو )1489/٠١()1١788(4 ريبكلا يف ىيناربطلا هاور

 .ثيدحلا ئوقتي اهعومجميف ةفعض اهتادرفم تناك نإو دهاوش هلو اعرف دوعسم نبأ

 )5137١(. ثيدح ءافخلا فشكو )١١١4(« ثيدح (ةنسحلا دصاقملا رظنا)

 ريبكلا يق يناريطلا هاور ثيدح وهو )1١7/١( ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبا هدروأ ثيدحلا

 :(187 )٠١/ دئاوزلا عمجم يف لاق ؛(817/5()087) هدنسم يف يعاضقلاو 11848(2) (19/5)
 .باذك رهو هللأ دبع نب دمحم همسأو ىطبحلا ءاجر وبأ هيفو

 ميعن وبأو ءرمع نبأ نع (7* /1) سودرفلا يف يمليدلاو :(75174/1) لماكلا يف يدع نبأ هاور
 دهزلا يف قازرلا دبع هاورو ؛«نادت نيدت امكف تئش امك نكف# :هلوق اذدع بعك نع ةيلحلا يف

 ٌربلا ميدقتب ًافوقوم ءادردلا يبأ نع )١97( دهزلا يف دمحأو 0 ةبالق يبأ نع ال

 .؟تومي ال١ لدب «مائياال» :ظفليو ««بْنذلا» لدب «مثالا» : ظفلبو ءِبْنَّذلا ئلع

 «(1141417) ثيدح ةمايقلا موي تاملظ ملظلا باب « :ملاظملا بانك يف يراخبلا هاور هيلع قفتم
 .(180/8) ثيدح ملظلا ميرحت باب «بادآلاو ةلّصلاو ٌربلا باتك يق ملسمو
 هلّوأ يف «هديب يسفن يذلاو# :ةدايزب ءاعوقرم ىلع نع )16١/١( ريغصلا يف يناربطلا هاور

 يف يقهيبلا دنعو :«ملع ىلإ ملح نم نسحأ» لدب 'ملح ئلإ ملع نم لضفأ» :ظفليو
 يبأ نع يمليدلا دنعو ؛ةملع ئلإ ملح نم نيزأ ًائيش رن مل" :راسي نب ءاطع نع لخدملا
 نبأ دنعو 01١7١)71/1(02 /4) «ملع ئلإ ملح نم لضفأ ءيش لإ ءيش فيضأ اما : ةمامأ
 .(1755) ثيدح «ملع ئلإ ملح نم نيزأ ءيش ئلإ ءيش فيضأ ام: :دهزلا يف كرابملا

 (11727) (81 /؟) بعشلا ىف ىقهيبلاو ؛هل ظفللاو (419) (111/1) طسوألا يف يناربطلا هاور

 2 404/1()08482394) هدنم ىف ىعاضقلاو ««اوبلطا» : ظفلب
 :(1411) ثيدح ؟بيرغ كنأك ايندلا يف نك» :# يبنلا لوق باب «قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور
 نبأو 17737(2) ثيدح (4/,077) لمألا رصق يف ءاج ام باب ءذهزلا باتك يف هئنس يف يذمرتلاو

 - (11/5) هدنسم يف دمحأو 17/8/5()1114(2) ايندلا لثم باب .دهزلا باتك يف هنئس يف هجام
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 . 99ةَعفر الإ هديزي ال مضاوتلاو ءآَرِع الإ َدبعلا ُديِزَيال وفعلا

 . "”رمعلا يف ديزت مِحّولا ةلصو هءوُّسلا ٌعراصَم يِقت فورعملا ُمئانَص
 . ©ديلولا ةيقاوك ةيقاو ٌكلأسأ ينإ ٌمُهّللَآ
 هريغ اينذب ةترخآ بهذأ نم ةَقْفَص سانلا د

 90مل ةيلاعملا

2) 

 . ظافلألا ضعب يف فالتخأو صقنو ةدايز عم (١00؟)
 ام» :هوحنب ةريره يبأ نع (١ه08م) هحيحص يف ملسم ئورو“ «(8/84) (41"7/ )١/ هدنسم يف عيبرلا هاور

 .هشأ همفر الإ لل دحأ عضاوت امو ءأزع الإ وفعب ًادبع هللا داز امو ؛لام نم ةقدص تصقن

 ,(011()1756 /4) رفن ةعبرأ لثم ايندلا لثم ءاجام باب «دهزلا باتك يف ءهننس يف يذمرتلا هاور

 )/١41١()1791(, طسوألا يف ظفللا اذئهب يناربطلا ءاورو ءةقذص نم دبع لام صقنام» : ظفلب

 هركذ مدقتملا هحيحص يف .ملسم دنعو «ةدايزلا عم 1١()018( /1) ًاعوفرم ةملس مأ نع يعاضقلاو
 ةريره يبأ نع )1١14( ثيدح هننس نم رخآ عضوم يف يذمرتلا هجرتخخأو 1044(2) ثيدح

 . حيحص نسح ثيدح :لاقو «5لام نم ةقدلص تصقتام» : ظفلب

 بضغ ءىفطت رسلا ةقدصو# :ةدايزب ةمامأ يبأ نع 0571)8١01١4( /4) ريبكلا يف يناربطلا هجرتخأ
 هدئلم يف يعاضقلاو 6٠()500817( /1/) ةملس مأ نع طسوألا يف هوحنب جرخأو «"برلا

 .(318) ثيدح دصاقملا يف يواخسلا هركذ مالك ثيدحلا اذهلو (١١٠؟)(44/1)
 ,(0011/) (1971/9) هدنسم يف ْئلعي وبأو )714١0/7()/١141( هل ظفللاو ؛هدنسم يف يعاضقلا "اور

 أظفحو ةءالك يأ ءرمع نبأ ربخلا يوار هرسف امك دولوملا ؛يأ ,'؟ديلولا ةيقاوك ةبقاو يلد : ظفلب
 نم ضرألا ىلع بدي امو ؛تارشحلا نم هيقيام دارأ :يركسعلا لاق ءدِظَفِحو ٍدولرَمْلا لفطلا ةَءالكك
 (ز) .بطاعملاو فلآتملا يقوتب هلهجو «هسفن نع هعفد ةلق عم ءهنع عفدي امو مارهلا
 امهيفيسب ناملسملا ئقتلأ اذإ باب «نتفلا باتك يف ءهننس يف هجام نبأ هاور

 بهذأ ٌدبع ةمايقلا موي هلأ دنع ةلزنم سانلا رش نم : ظفلب ةمامأ يبأ نع (1215/5(97377)
 يف يراخبلا هجرخأو ءنسح دانمإ اذنه :دئاوزلا يف لاق «هءريغ ايندب هترخآ

 لجر ةمايقلا موي ةمادن سانلا دشأ نم نإ : ظفلب ةريره يبأ نع )118/1()١19717( هخيرات

 :تلق )7١7/١(. ةرفصلا ةفص هباتك يف يزوجلا نبأ هركذو ءامهريغو «هريغ ايندب هترخآ عاب

 .دوجوم ريغ هركذ يذلا ظفللاو

 يف دمحأ هاورو «بلاط يبأ نب يلع نع (7") (؟0//١) هدئسم يف يعاضقلا لطفللا اذنئهب هاور

 يف يقهيبلاو 178/4()4479(0) هننس يف دواد وبأو 7-547()١47419(, 417 /7) هدنسم

 .هللأ دبع نب رباج نع مهلك ءظفللا يف ةدايز مم 01١( )١١195( /1/) بعشلا
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 رضاحلا ُدمَفلا ُهّنِإَف عّمْطلاو مكايإ
 1 ل ل رك نزف نابكلا جئاوحلا حاجن ئلع اونيعتسا
 7”بئاصّملا ٌنامتك دِبلا ٍزونك ص نإ
 . ' ”هلعافك 0 ئلع ٌلاَّدلا

 . *0ةارفلاو ةَحصلا : ساتلا نم 0 اهنهيف نون :ناتمحل
 .©0ةلئتار اهيف ٌدَحَت ال هم ٍليإك ُسانلا
 ه ا و ا وه هاا عا ن0 00 هه #0 © 0 0# © 0000ه 0# © ها © 0 "هلاا# © »#50 #90 #0 # #  ا 00»# »5# هل » 0# »ا مه »هس خل سأل هلا ها ا ها مام 0.

 هعفر رباج نع يركسعلا هاورو :دصاقملا يف لاق :874/8()7949(0) طسوألا يف يئاربطلا هاور

 دهاوش هلو ءهفعض ْىلع عممجم ديمح يبأ نب كمحم هذنس يفو ةدنم رذتعيامو مكايإو» : ةدايزب

 نع «نارهم نب نوميم نع ءدايز نب دمحم ثيدح نم يركسعلا هاور ام :اهنم ثيدحلا اهب ئوقتي
 ؛عمطلاو مكايإو ءسانلا يديأ يف امم سأيلا :لاق ؟مونغلا ام ؛هَللأ يبن اي :ليق :لاق سابع نبأ
 .رامتعشأو فرصتب (1706-171(0)177) ةنسحلا دصاقملا .؟رضاحلا رقفلا هنإف

 :(15757/9()1477) طسوألا يفو «(44()187 )1١/ ريبكلا يف «ثالثلا همجاعم يف يناربطلا هجرخأ
 مكحو (ةفيعض هديناسأو !امهريغو (1125)(؟ا/ا/ /2) بعشلا يف يقهيبلاو (45/5١؟) ريغصلا يفو

 ديعس هيفو )١16/8(: دئاوزلا عمجم يف لاق :«(507/5-001 تاعوضوملا) هعضوب يزوجلا نبأ

 نب دلاخ نأ الإ تاقث هلاجر ةيقبو ءهريغو دمحأ هبذكو ءهب سأب ال :يلجعلا لاق «راطعلا مالس نب
 اذنيل نأ :باهشلا ثيداحأ ْئلع هجيرخت يف يرامغلا ظفاحلا ركذو ءذاعم نم عمي مل نادعم

 )006/١-001(. باهّولا حتف رظنا .دهاوشو تاعباتم ثيدحلا
 .ةدايزلا عم )8//١917( ةيلحلا يف ميعن وبأو 22٠٠١ 114()517 /7) بعشلا يف يقهيبلا هاور

 ؛هننس ىف يذمرتلاو )١1897(2 ثيدح أ ليس يف يزاغلا ةناعإ باب «ةرامإلا باتك يف ملسم هاور

 اذنئهب هاورو )177٠(: ثيدح )14١/65( هلعافك ريخلا ئلع لادلا يف ءاج ام باب « «ملعلا باتك يف

 .(518) ثيدح 610 ريبكلا يفو (1400) ثيدح )١57/5( طسوألا يف يناربطلا ظفللا

 ثيدح .ةرخآلا شيع الإ شبع الو غارفلاو ةحصلا باب ؛قاقرلا باتك يف يراخبلا هاور

 نم ريثك امهيف نوبغم ناتمعن غارفلاو ةحصلا باب .دهزلا باتك يف هس يف يذمرتلاو «.(181؟)

 باتك يف ؛هنئلس يف هجام نبأو ءحيحص نسح ثيدح :لاقو (1705) ثيدح 06٠( /4) «سانلا

 )9/0]١)1(. ثيدح (19973/1١؟) «ةمكحلا باب ءدهزلا

 لئاضف باتك يف ملسمو :.(15948) ثيدح «ةتامألا مفر باب ءقاقرلا باتك يف يراخيلا هاور

 ىف دمحأو 101(«2ا/) ثيدح «ةلحار اهيف دجت ال ةئم لبإك سانلا» : يي هلوق باب «ةباحصلا

 مدآ نبأ لثم يف ءاج ام باب «لاثمألا باتك يف ءهننس يف يذمرتلاو :(6181) 7٠( /7) هدنسم
 باتك يف ؛هننس يف هجام نبأ ظفللا اذئهب ئورو (؟41/75) ثيدح )١67/02( .هلمأو هلجأو

 .(1990) ثيدح )1١77137/75(2 نتفلا نم ةمالسلا هل جرت نه باب «نتفلا
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 ارا وا

 .'' ”كيلتنيو هللا هيفاعيف كيخأل ةتامشلا رهظت ال 0( 122 و48 9 8 2 .٠ 6 .- ٠

2 3 32 

 .بْنذلاو ُمثإلا :ُتنجلا )١(
 ,(1717) (1ا/ /8 ناسحإلا رظنا) هحيحص يف نايح نبأو :(00ه1737/8()/819) هدنسم ىف ئلعي ربأ هاور 223(

 امهالك )8٠/١()11١1(: مدن وأ ثنح نيميلا باب «تارافكلا باتك يف ءهننس يف هجام نبآو

 يتاربطلا ظفللا اذنهب ئورو ١ حيحص ثيدحلا :دئاوزلا يف يريصوبلا لاق ؛5«فلحلا امنإ) : ظفلب

 .(181) ةنسحلا دصاقملا رظنا .يركسعلا اذكو
 ,(541) باي ءعرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك يف ءهننس يف يذمرتلا هاور (*)

 ريبكلا يف يناربطلاو «بيرغ نسح ثيدح :لاقو هللا همحريف» : ظفلب )١9007( ثيدح

 .(1857/5) ةيلحلا يف ميعن وبأو هل ظفللاو (١؟)(05/17؟)

 #2 ل
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 (170(قيدصلا ركب وبأ)

 هاه يفر همالك نم

 . روجفلا ٍقمُحلا ّقمحأ نإو ءئوقتلا سيلا سيكأ َّنِإ
 يدنع مكفعضأ ّنِإو وقح هَل َدُعآأ تح كيعّضلا يدنع مكاوقأ نإ

 . قحلا هنم لخآ لمتح ٌئوقلا

 . ينومّرَقف ثغر نإو «ينونيعأف تنسحأ نإف ؛ عاتبمب ٌثسلو عبتُم انأ امنإ

 كلذ لع داو .مكسفنأ ِهّقَحِب َنَهَتْرَأ دق هللأ َّنأ ؛ هللا دابع اوملعا

 ئلاعت هللا باتك اذلهو يزال رككلاب افلا الفلا كم ىرخت و «مكقيئاوم

 اع وديا و عمل رع وقديم اكول ًافطي الو . هيئتاجع لونفت ال ؛ ؛ مكيف

 .ةملظلا مويل هنم اوئيضتسأو

 هللأ يضر ركب يبأ َمافو َتَبَس :لاق امهنع ئلاعت هللأ يضر رمع نبأ نع

 لام ع" م انف "لنك هِي بلا ُتوَم هنع ئلاعت

 ءساتلا هذاعف ركب وبأ ضرَم : هنع ئلاعت . هلل يضر رفسلا وبأ لاق

 ؟كل لاق ٍءيش ّيأف :اولاق ءينار دق :لاق ؟بيبطلا كل وعدن الأ :اولاقف

 . ديرأ امل ٌلاَمَق ينإ :لاق :لاق

 هللأ قنا :هل لاقف َرمع اعد ُثوملا َقيِّدّصلا رْضَح امل :طباس نبأ لاق

 )١( ليقو «يشرقلا يميتلا ةفاحق يبأ نب هلأ دبع همسأو 05 هللا لوسر ةفيلخ قيدصلا ركب وبأ :
 هللا لوسر عم ًاردب دهش هل بقل ًاقبتع نأ ؛ءاملعلا ةفاك هلع يذلا باوصلاو «قيتع همسأ

  5ةنس نم .ةرخآلا ىدامج نم نيقب نامشل «رهشأو نيتنسب يبنلا دعب يفوت ءايلك دهاشملاو

 ظافحلا ةركذت .ةنس نوتسو ثالث هلو «ةرشع ثالث )١/ »)5تاغللاو ءامسألا بيذهت رظناو

  .) (0(ز)
 .موتكملا ُنْرُحلا :دّمكلا (؟)
 (ز) .صقني يأ (0)
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 هلبقي ال ٍلِبَللاب ًالمعو «ليللاب هلبقي ال راهنلاب ًالمَع هلل َّنأ ؛ملعأو ءرمعاي

 تلق نم نيزاوم ْتَلَقَت امّنإو .ءةتضيرف يوت ئتح ةلفان لبقي ل هّنآو .راهنلاب
 نازيمل ّقحو مهيلع هلقثو اينّدلا راد يف قحلا مهعابتاب ةمايقلا مم موي هدر |

 . "1ك نورك ذأ ولا هن ممول

 يف لطابلا مهعابتأب ةَمايقلا موي هئيزاوم ْتْفَح نم ُنيزاوم ْتْفَح امنإو
 . "”ًافيفخ نوكي نأ لطابلا هيف ْمَضوُي ٍنازيمل 00

 ٌرَواَجَتو «مهلامعأ نسحأب ْمُهَرَكذف نجلا .لهأ َرَكَذ ىلاعت هللا ّن

 6 او مهب قحلا ال نأ فاخأل 8 :تلق : ْمُهتْرَكَذ اذإف و نع

 اذإف ٌفنَسحأ مهيلع در .مهلامعأ ِءَوسأب مهركذف رانلا لهأ َركذ ئلاعت

 .ءالؤع عم نوكأ ال نأ وُجرأل ينإ :تلق مُهتركذ

 تِنَأ نإف ءهتمحر نم طنقَي الو «هللآ الع ئنمتي ال بهار ًابغار دبعلا نكيل

 تنأ نإو .كيتآ وهو ؛توملا نم كيلإ ْبَحَأ ٌبْئاغ كي الف يتّيصو َتظِفَح
 .هزجعت ثسلو ؛توملا نم كيلإ ّضغبأ ٌبئاغ كي الف يتّيصو ٌتعيض

 يذلا ُهضَرَم ركب وبأ ضِرَم امل :تلاق اهنع ئلاعت هللأ يضر ةشئاع نع

 ئلإ هي اوئعبآف وَرامإلا يف ُتلخَد ٌذنُم يلام يف داز ام اورظنآ :لاق هيف تام

 0 و كَئايبص ٌلِمْحَي ناك ٌئيبون دبع اذإف انرظنف ءيدعَب نم ةفيلخلا
 يبأ لع هللأ ةمحَر :لاقو ئكبف ءرمع ىلإ امهانئعبف هل ًاناتسُب يقسي ناك

 .ًاديدش ًابَعَت ُهَدَعَب نم َبعتأ دقل ركب

 #2 ني 2

 ل همس اوم و ا نم سم ول ل يي ا عسسل م سس م سال

 .ةيضار ةشيع يف هبحاصف ؛يأ )1١(

 .ةميركلا ةيآلا لإ ةراشإ اذنه يفو هللاب ذايعلاو ةيواهلا يف هبحاصف ؛يأ )١(

 .هيلع ئقمتسي يذلا ريعبلا :وه حضانلا )2
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 (70١(باطخلا نب رمع)

 : هنع هللأ ىضر همالك نم هد

 .رّمع هب هللأ َبساحُي نأ تيشخل تارفلا ٍفّرطِب 0 تام ول :لوقي َناك

 ةقاخأ مل نعل ءةنئتلا هذه تنك ينتيل اي :لاقو ضرألا نم َةَنبي َدَحَأو

 .ًايسنَم اين تدك ينتيل ءآئيش نُكأ مل يّتي ؛ينَذِلَت مل يّمَأ تبل

 نأ لبق مكسفنأ اوُتزو ءاوبساحت نأ لبق مكَسفنَأ اوبساح :لوقي ناكو

 . «ةإح أك خالد وُسرعُم زيتؤَتا» ؛ربكألا ضرعلل اونيزتو ءاوُنَروُ
 يحوم دكا نمو ,وب فت َحّرَم نمو لبيه ْتَلَق ُهُكِحَض ٌرْيَك نم
 نمو ةئاخ لك هطقسا رك نقف ءهطَقَس َرثَك هُمالك َرْثَك نمو ؛هب فرع

 رار .هُبلَق تام ُهَعَرَو لَ نمو هْعَرَو لَك هؤايح لق
 ءَنِمألاآلإ ؛ٌكَقيِدَص ُرْذَْحَأو كود ع لزتعأو ع

 ا
 م

 رواشن الو 0ك زنة اةزاةيرينقا وم ةانلج اريام ب تلا

 .ئلاعت هللا َنوُسْحَي نيذلا الإ ٌكرمأ يف
 فوع نب نلمحّرلا دبع هديب لوانتف ة ةؤلؤل وبأ ُهنَعط رجفلا ةالصل ربك امل

 :لاقف ؟ينلتق نم اورظنأ ؛ سابع نبا : لاق اكرم نلف ما

 .اطموي لق ةيصق مهن مل نمنلانأكو 5007

 ةركذن لا ا

 (ز) 4١*#(. 9 /7) بيذهتلا بيذهت .(م-١64/1) ظافحلا

َ 



 ٍةَبحص نم كل ئلاعت هللا ئرشبب َنينمؤملا َريمأ اي ْرِشب بأ :لاقف ٌّتاش َءاجو

 .ةداهش مّن ءَتَلَدَعَف تلو هن ءَتْمِلَع ْذَق ام مالسإلا يف مَدَقو قلك هللأ لوسر

 . يل الو ّيلعال افافَت ناك كلذ َّنَأ ٌتْدِدَو :لاقف
 لوقبأ “ هنإف كبوت عقرا ؛ يخأ َنْب اي :لاقف ٌضرألا نسمي مي 000 0

 / كّرل ئقتأو .ءكبونثل
 ؛ مالسلا ُرمع ِكيلع أرقي :لقف َنينمؤملا ّمأ 5 قلطنا : هنبال لاق مث

 نذأتسي :لقو ءآريمأ َنينمؤملل ًمويلا تسل ينإف «نينمؤملا ريمأ :َلُقَت الو
 . هيبحاص عم َنفدي نأ باطخلا نب ٌرمع

 . يسفن ئلع ''” ةنرثوألو ؛يسفنل هذيرأ ثنك :تلاقف

 . ْتَنْذَأ ؛نينمؤملا َريمأ اي تحت يذلا :لاق ؟ٌكيدل ام :لاق ؛َلبقأ املف

 «ينولمحا ُتْضِبُق انأ اذإف كلذ نم ّيلإ َهَهَأ ٌءيش ناك ام هلل دمحلا : لاقف

 نإو «ينولخدأف يل ْتَنذَأ نإف 0 نب ٌرمع نذأتسي : لقد ل

 "”نيملسملا رباقم ئلإ ينوُدُرف يِنتَدَر
 هيلع ٌتلخد «رمعب ًادهع مكرخآ انأ :هنع ْئلاعت هللأ يضر نامثع لاق

 عض ؛كل ّمأال ضرألاب يّذخ عض :لاقف هللآ دبع هنبأ ٍرْجَِح يف هّسأرو
 اوف الإ سر الو عدس لوف: ىضرألاب يد

 هّسفن تضاف لئتح .يل ْرْفْخَت مل نإ يّمأ ليوو يليو :لوقي هتعمسو
 . هنع هللأ يضر

 (ز) .مويلا :ةدايزي ةوفصلا ةفص يفو )1١(
 ثيدحلاو الاب كثيدح .ةعيبلا ةسق باب .ةباحصلا لئاضف باتك ىف يراخبلا هاور م

 (ز) .هنم ضعي اذنهو ؛ليوط



 27 (بلاط يبأ نب ىلع)

 هنع ئىلاعت هللأ ىضر

 : هنع هللأ يصر همالك نم

 مظْعَيو ؛َكْلَمَع رثكي نأ ُريخلا ٍنكلو َكَدْلَوَو كلام َرْثْكَي نأ ٌريخلا َنسسيِل
 ك1 دي اي َينذأ َلَجَر «نيلُجَر ب دَحأل الإ اينّدلا يف ريخ الو ,''9كجلع

 َفكَو .ئوُقت ّْمَم َْلَمَع لقيالو ؛«تاريخلا يف عراسي لَجَر وأ ءةبوتب كلذ

 ؟ لّبقَتي ام لقي
 ٌدصيف ؛ئوهلا عابتأ امأف «لمألا ٌلوطو ءئوهلا ٌعابتأ فاخأ ام فوخأ ّنإ
 تلحترأ دق ايندلا َّنإو الأ .ةرخآلا يسنيف ؛ لمألا لوط امأو ءّقَحلا نع
 نر انههح ةدخاتو ٍلكلو ؛ةلبقم تلحترأ دق ةرخآلا نإو الأ «ةريدٌّم
 لمع ّمويلا نإف ءاينّذلا ءانبأ نم اونوكتالو ءةرخآلا ءانبأ نم اونوكف

 لمع لو تانيح ادخلو «باسحاالو

 لع نوفوقومو .«توملا دعب نم نوثوعبمو َنوَنُيَم م ٍ؛اوُمَلْعا
 ,ةفوفحم ءءالبلاب ٌراد اهنإف ءاينُّذلا ةايحلا مكنرغت الف ءاهب نويزُجَمو «مكلامعأ
 اهلهأ نيب يهو ءٍلاوَز ئلإ اهيف ام 0 «ةفوصوم رذغلابو «ةفورعم ٍءانفلابو

 . لاجسو ٌلَود

 ئضم دق نم ليبس ئلع ايِنَّذلا ةرْمَّر نم هيف متنأامو مكنأ ؛اوملعأو
 مهُرايدو ةيلأب مدا تحيبصأف ءارايد ا ًٌارامعأ َلوطأ ناك نّمم
 مُهْبَحُط دق ءترتغم اهئنكاسو .ءترتقم اهلحم يتلا روبقلا يف ءةيلاخ

 0 ماع ناو نر 0 0 يضر دهشتسا 0 هدأ سم ناك

 (ز).(١٠ /1) ظافحلا ةركذت . كلذ ريغ ليقو « ةئيس لوتسو ةتس هلو

 (ز) .(كملع) لدب (كملح) :ةوفصلا ةفص ىفو (؟)

١ 



 ىسا© ص

 اوراص ام ئلإ ْمَتْرِص رِص دق ْنأكو ءئرّتلاو "'”لدانجلا ُهُهَتْلَظأو ا
 .رومألا تهانت دق ول مكب فيكف «ئوثملا راد يف ٍةدحّرلاو ؛ ىلبلا نم

 . تَيَسكحاَمِي سن لع رح كلاننه ِروُدّصلا ينام لصح و «روبقلا تّرئعب

 مهو . ىشنأ ةمحر نم َنمانلا طئقي ال يذلا هّيقفلا 5 هيقفلا 2 0

 ةنع همر نآرقلا عدي الو ىللأ يصاعم يف مل صخر الو ىشأ باذع نم

 « هيف مُهَفال مل يف ٌَريخ الو ءاهيف َملِعال : ةدابع ىف هالو ؛هريغ لإ

 .اهيف َرّيَدَن ال ٍةءآرق يف َريخ الو

 "”اهوبِصنُت ئتح يملا متبِكر ولف ؟ٍتاملكلا هذله ينع اوذُخ ؛نسانلا اهّيَأ اي
 اذإ يحتسَي الو كنذ الإ َنْفاَحَي الو ولا دبع َنَوِجَرَي ال :اهلثم مثبصأ ام

 .ملعأ هللأ :لوقي نأ ملعي ال اًمع ليس اذإ يحتسيالو َمّلَعَتَي نأ ملعَي هَل

 يف ٌريخالو ءِدَّسَجلا نم سأرلا ةلزنمب ؛ناميإلا نم َربصلا نأ ؛اوملعأو
 هل سأر ال ٍدَسَج

 .ريخلل اهاعوأ اهئيخف“ ؛ةيعوأ ٌُبولقلا

 '”غاعَر جمّهو قاجن ليبس يلع ٌملعتمو ؛يناير ٌملاعف ٠ : ةثالث سانلا
 اووَجْلَي ملو ءمْلِعلا رونب اوئيصتَْي مَ «حير لك عم نوليمي '' ؛ يتعان لك عا ابتأ
 .قيثو 9

 .لاملا سرحت 3 1 | ؟لاملا نم ريخ معلا

 . ةققفن يت لالاو ؛ لمعلا عم وكزي ملعلا
 هيلع موكحم لاملاو ؛مكاح ّملعلا
 . اهب نادي نيد ملاعلا 0 هلاوزب لوزت 'لاملا ةعينص

 (ز) .رْدَّصلا :ٌلكلكلا )١(
 (ز) .روبقلا ةراجح يأ روخصلا :لدانجلا (؟)

 (ز) .اهولزهت يأ اهوضنت ىتح :ةوفصلا ةفص يفو ءاهورعتُت يأ :اهوبصنت ()
 (ز) .مهتلفاسو سانلا طاقس يأ ((4)

 (ز) .هيأر يف لالقتسأ هل سيل يأ (65)

 (ز) .(لاملا ةعينص) لدب (لاملا ةعفنم) :ينارعشلل ةفّضلا رصتخم ىفو (1)
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 مُهنايعأ ثهَّدلا َيقبام نوقاب ًءاملعلاو ؛ٌءايحأ مهو ٍلاملا نازح تام

 ؛ رمألا ةقيقح ئلع ملعلا مهب مجم «ةدوحوم بولقلا يف مهلاثمأو ةدوقفم

 ةءنراهاحلا هن. تعيوحتا اني اوهكأو «َنوُفَرُملا (7- عوتْسأ ام اونالتسأف
 . مهتيؤر ْئلإ ًاقوش هآ .ئلعألا ُلَحَملا يف يل الا

 اوناك دقل .مههبشُي ًائيش مويلا اىرأ امف لَو ٍدمحم تاحصأ تيأر دقل

 ًادَجُّس هلل اوتاب دق «ئزعملا بكر لاثمأ مهنّيعأ نيب ءاد | 0 اع نويت

 اوحبصأ اذإف «مهمادقأو مههابج نيب نوحواري ؛ئلاعت هللا باتك نولتي ءآمايقو

 عا ْتلَمَهَو «حيرلا موي يف هجشلا ذيمت امك اودام للاعت هللأ اودَّكذَق

 .نيلفاغ اوتاب َموقلا نأكل هللأو «مُهُبايث َّلَبَت تح
 نم سيل هنأ :ءايبنألا نم يبن ئلإ ئلاعت هللأ ئحوأ : هنع هللأ يضر لاقو

 نولوحتيف ؛ُبِحَأ ام ىلع يل نونوكي ةيرق لهأ الو ءراد لهأ الو ءتيب ٍلهأ

 سيلو «نوهركي ام لإ َنوُيِحُي امم مهل ُتلوحت الإ ؛ٌةركأ ام لإ كلذ نم
 نولوحتيف ؛ٌةركأ ام ليلع نونوكي ة ةيرق لهأ الو ةراد لما الو «تيب لهأ نم

 نوُبحُي ام ىلإ نوهركي امم مهل تلوحت الإ هكا انج نار اكللا دم

 دعب دحأ ءالكب تعفتنا ام :لاق امهنع ئلاعت هللأ يضر سابع نبأ نع
 َبَنَك ُهّنإف «بلاط يبأ نب يلع ّيلإ هتك باتكب يعافتنآك كي لأ ٍلوسر
 ام كاردإ ُهرْسَيو ٌفَكِرْدُيِل ْنكي ْنكَي ملام ُتْوَق ُهمْوْسَي َءْرملا َّنإف : : ُدْعَب امأ :ّتلإ
 دلص كنسأ نكلاو «كترخآ قفا نلت امه كروت ركل ةتوغيل نكي مل

 اهنم ٌكتافاعو احرف هب َنَرِثكت الف "”[كاينذ نم َتلن امو ءاهنم كتاف ام
 .توملا دعب اميف َكِّقَم نكيلو ءانْرُخ هيلع َنمَأَت الف

 اهدْحل يف ْتَّمِضُو املف ةزانج ْمّيِش هنأ هنع ئلاعت هللا يضر ولع نع

 ْمْهََبَم نياعام اودياعول هللاو امأ ؟َنوكبيام :لاقف ءاوكبو اهلْهأ ّجَع
 م مشل سم هيو ١ م نو نع نم تيرس كا ب ا سيور ف ١ رووا

 .بعصتسا )١(
 تثملاو «نساحملا نساحأ نمو «باتكلا اذنه نم مئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب اه (؟)

 (ز) .ةوفصلا ةفص نم

7 



 يقبي ال تح ةدوع ٌةدوعل مهيف ' ”هل َّنإو هتيم نع ''”[مهتنياعم] ْمُهْتلَمذأل

 مكل َبّرَض يذلا هللأ ئوقتب  هللأ دابع مكيصوأ :لاقف ماق مل ءادحأ مهنم

 مل هللأ َّنِإ ءاهانع ام يعت ًاعامسأ مكل لعجو «لاجآلا مكل َتّقَوَر ؛لاثمألا

 « ْغِباوّسلا محنلاب مكمركأ لب حفص ٌركذلا مكنع ِْبرْضَي ملو نبع مكقلخي

 اورذاَبَو «بلطلا يف اوَّدُجَو_هللأ دابع هلأ اوقئأف ءءازجلا مكل 1

 ءاهعئاجف 0 ءايكع مودي ال اينّدلا نإف «ِتاذّللا مداه لبق لحعلاب

 © ؟ثنكضو َةَّييَملا ٌبلاخَم ْنَكَمَِلَع ْدَق نأكف  لئامأ ٌدانسو «لئاح ٌورغ
 قئاس 0 ءروّصلا ةخفنب رومألا تاعظفُم مكتَمْهَدو ِباّرتلا تت

 روني ضال ٍتْكَرْسَأَوط ءاهلمعب اهيلع ٌدهْسَي ٌدهاشو ءاهرشحمل اهقرسي
 7 هال مهو قس مِنَ َىصَو آد يبل ؟تاوو ثككلا َعِضْوَو
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 تبثملاو «نساحملا نساحأ نمو «باتكلا اذنه نم ْئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب اه )١(
 (ز) .ةوفصلا ةفص نم

 ()).توملل يأ )3

 (ز). مككَضو :ةيلحلا يفو (1)

 ٌء



 (١'(محارجلا نب هللأ دبع نب رماع)

 : هنع هللأ يضر همالك نم

 ا را ل مركُم ب ُر الأ ءهنيدل سْندُم هبايثل ٍضْيَبُم ند الأ

 َلِمَع مكّدحأ نأ ولف :تائيدحلا تانسحلاب 'تاميدقلا تائيَّسلا اورداب

 دف ده اكمل قوق ةماعلا ةفمحع وع ىف ءامسبلا يور ديون اط كاحلا مد
 ه7
 مرو «٠ ت©ب

 . نه رمعد

 ؛نيلوألا نيقباسلا دحأ يكملا يرهفلا ٌئئيشرقلا حارجلا نب هللأ دبع نب رماع ةديبع وبأ وه )١(
 هنس يفوت ةمألا نيمأ هامسو «ةنجلاب ٍةبك يبنلا هل دهش ءرهف يف كي يبنلاو وه بسنلا يف عمتجي

 . هنع هلأ يضر ةنس نوسمخو نامث هلو «ةرشع نامث ةنس : ليقو (ةرشع عبس

 (ز) )0/1١(. ءالبنلا مالعأ ريس
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 '"ناوزغ نب ةبتع)
 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 نزح لوو 'مْرَصِب ْتَنآ دق ايندلا نإف ؟ُكْعَي اَّمأ :لاقف بطَخ

 قوبلت مكنإو ءاهّبِحاَص اهُباصتي ءانإلا ٍةبابّصك 2/7 ةبابّص الإ اهنم َقْب
 نأ انل َنكذ دق هنإف ٠ «مكِترضحب ام ريخب اولقتناف ءاهل لاوزال راد 0

 ءأرعق اهل ٌكِرْدِّيام ًاماع نيعبس اهيف يوهيف منهج '*'ةَعَش نم يقلي َرَجَحلا
 عيراصم نم نيعارصم نيب ام نأ :انل ٌركذ دقل !؟تبجعفأ ٠ ىنالمتل هللاوو
 دّقلو ءماحزلا نم ظيظك وهو م موي هيلع ّنيتأيلو ءآماع نيعبرأ ةريسم ةنَجلا

 رص رجالا كابرأ الإ ٌماعط انل ام يك هللأ لور ع ةعبخ اع انأو:ىدار

 ءاهفصنب َرّرتتَأَف ' "دعس نيبو ينيب اهتققشف ٌةَدرْب تقتل ينو ءانقادشأ تحرق
 نم رصم ٌريمأ حبصأ الإ آَيَح أح مويلا دحأ اني ّحبصأ امف ءاهفضنب ثّرزتنأو

 ٌاريغص هللا دنعو ؛اميظع يسفن يف نوكأ نأ هللاب ذوعأ يناد ٍءٍراصمألا

 وأ نوَلُمَسو ءاكلُم اهثبقاع ٌنوكت ئتح تخسادت لإ ْطَق هوب ِ نكت مل اهّنِإو
 . دع ءارمألا نورد
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 دبع ينب فيلح ينزاملا ناوزغ وبأ دهاجملا ريمألا ديسلا بيهو نب رياج نب ناوزغ نب ةتع )١(

 وهو ءدهاشملاو ًاردب دهش مث ؛«ةشيحلا ئلإ رجاه ؛مالسإلا يف ةعبس عباس ملسأ ءىسمش

 آاعبس شاعو ؛ةرشع سمخ ةنس :ليقو «ةرشع عبس ةنس يفوت ءاهأشنأو ةرصبلا طتخأ يذلا

 (ز) )794/1١(. ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هنأ يضر ةنمس نيسسمخو

 (ز) . علعقب ؛ يأ 00

 (ز). ةعيرس ةفيفخ ؛ يأ 22١

 (ز).ةريسي ةيقب ؟يأ (4)

 (ز).(ةفش) لدب (ريغش) :ةوفصلا ةفص يفو (5)

 (ز). ةيلحلاو ملسم حيحص يف امك كلام نب دعس وه )05(

 (ز).(19531) ثيدح «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هاور (/)
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 نكلو ؛ال :اولاق ؟ةحاح كَل :مىل لاقف ؟ٌنسان هعساف موي تاذ جَرَخ

 . عوبتملل ةنتفو «عباتلل هلو ُهّنِإف ؛اوعجْزا :لاق « «كعم يشم نأ اندرأ

 .بارتلا يسأر ئلع مُنيْنَحل يسفن نم ُمّلعأ ام َنوُمَلْعَت ول :لاق هنأ هنعو

 نإ هللأ ْمِيَأو ءُرَمْفلاو ُتْوَملا ناهوركّملا اذبح :هنع ئلاعت هللأ يضر لاق

 ٍدحاو َّلُك يف ئلاعت هلأ َّقَح نإ «تيِلُب امهّيأب يلابأ امو ثقفلاو ْئنغلا الإ ّوه
 . ريصلل هيف َّنِإ *قْمْلا ناك نإو «فطقعلل هيف َإ ىنغلا ناك نإ ؛؟ثتجاو امهنم

 ثوملاو ةظوفحم لامعأو ؛«ةصوقنم ٍلاجأ يف راهّثلاو ليّللا ٌرَمَم يف ف مك

 كشويف أّرش عوز نمو ير دما نأ لحود ريغ دري نعنل ( ةكْشَب يتأي

 ُكِرْذُيالو ءدَّظَحِب ءيطب قِسَيال ؛َعَرَر ام لثم عراز ٌلُكِلو «ةمادن َدِصحَي نأ

 .هاقو هثلاف ارش َيِقَو نمو ؛ٌهاطعأ هللاف اريح يطعأ نم ودق ملام هرج

 . ةدايز (9ههتَسلاَجُمو هداف ءايقفلاو ةداس نوقتملا

 لجو هللا مالك مالكلا 00 ؛مالكلاو ْيذَهلا :ناتنثأ امه اعنإ
 ةثدحم َّلُك نإو ؛ اهتاثدحم ٍرومألا رش و يو دمحم يده يذلا لضفأو

 تأ وه ام َّلُك ّنإف «لمألا 3 .ذمألا ُمَكيلع نوط الف «ةعدب
 هن نط يف يقش نم يقشلا نإ الأ ءآايتآأ سيلام ديعبلا َّنِإو الأ ؛ ٌبيِرق

 .قوسُف هَبابسو فك ملسملا لاتق ٌنإو الأ «هريغب ظِعُو نم َديعّسلا َّنِإو

 يردبلا يرجاهملا يكملا يلذهلا نئمحرلا دبع وبأ ةمآلا هيقف ربحلا مامإلا دوعسم ني هللآ دبع )١(
 رجاهو ًاردب دهش «نيملاعلا ءابجتلا نمو ؛نيلوألا نيقبالا نم ناك ءةرهز ينب فيلح

 «نيثالثو نيتنثأ ةنس عيقبلاب نفدو ؛ةنيدملاب يفوت «ًاريثك أاملع ئور «ةريزغ هبقانمو «نيترجهلا
 تامو «ةنس نيتسو ًائثالث شاع :ليقو «ةنس نيتسو ًاعضب شاعو «نيثالثو ثالث ةنس :ليقو
 (ز) .(471/1) ءالبلا مالعأ ريس .امهنع هللأ يضر نيتس ثالئب نامثع لبق

 (ز) .(مهسلاجم) :ةوفصلا ةفص يفو ؛نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا يف اذكله (؟)
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 يقل اذإ هيلع ملسي ئتح مايأ ةثالث ٌقوف ٌهاخأ َرْجْهَي نأ ملسمل ٌُلِحَيالو
 الأ ,©7بذكلا ايؤُر ايؤرلا رش َّنإو الأ ء«َضرَم اذإ ٌةدوعيو قاعد اذإ هبيجيو
 مث اعيش ُدّيبص ٌلجرلا دعي نأ الو ءّدجالو ٌلْزَه هنم ٌحلصيال تبذكلا َّنِإو
 .راتلا لإ يدهي ٌَروجفلا َّنإو ءروجفلا ْئلإ يدهي بذكلا َنإوالأ هّرجنُي ال
 : قداصلل لاقي ُهّنِإ «ةنجلا ْئلإ يدهي ّدِبلا َّنإو ءّربلا ئلإ يدهي َقْدَّصلا َّنإو
 لَجَملا َّنأ :انثدح ِِي ًادكَحُم َّنإو ءَرَجَفو َبَذَك :بذاكلل ٌلاقيو ديد ٌقّدِص
 ٌاَباْذَك هللأ دنع بتكُي لرتح ٌبذكيو «ًاقيدص هللأ دنع َبيكُي /ىتح ندع

 . '"”سانلا نيب دسفت يتلا ةميمنلا وهو قو يق :وه ؟ةنقعلا ام كنا لهالا

 للملا َريخو ءئوقتلا ةملك ئرعلا َقثوأو .هللأ ُباتك ٍثيدحلا قدصأ نإ
 يده يدهلا َريخو ديو دمحم 3 نئّسلا نسحأو 3 2غ ميهاربإ هلم

 رومألا َريخو «نآرقلا صصقلا َريخو ءهللأ ركذ ثيدحلا فرشأو ؛ءايبنألا

 ٌنفَتو «ئهلأو رثك امم ريخ ؛ئفكو َّلَق امو ءاهّئائَدْحُم ٍرومألا ٌرَّشَو ءاهبقاوع
 شو «توملا ٌرِضَحِي نيج راقخلا شو ءاهيصحت ال ةرامإ نم ني يي

 ْىنْغلا ريخو ءّئدهلا دعب ةلالضلا ةلالضلا ٌرشو «ةمايقلا موي ةماذن ةمادنلا

 بيّرلاو ءنيقيلا بلعلا يف يقلأ ام ريخو «ئوقتلا ٍداّرلا : ريخو «سفنلا ىنغ
 ةلابح ٌءاسنلاو «مثإلا عامج ُرمَخلاو ؛بلقلا مع ئمعلا ُدّشو ءرفكلا نم
 سانلا نمو «ةيلهاجلا لمع نم حونلاو ةنونجلا ندع ٌبابْشلاو «ناطيشلا

 .«ُبذكلا اياطخلا مظعأو رجه الإ هللآ ”كْذَي الو ارثدالا ةعبشلا يتأي ال نم

 بساكملا 5 ُدَشو ءهللآ هْرُجَأ ظيغلا مظكُي نمو ءهنع لأ فْحَي ُففْعَي نمو
 ْتَعنق ام مّكَدحأ يفكي امَّنِإو «"”'مهتيلا لام ُلكأ لكآملا ُرُشو ءابرلا بسك

 (ز) .بنكلا اياور اياوّرلا رش َّنِإو الأ :ةوفصلا ةفص ىفو )١(
 أرُهَنأ اوئَماَء ترزلا اهيأتي ٠ :لولاعت هلأ لوق باب ءبدألا باتك ىف يراخبلا هاور ثيدحلا )0(

 باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو 3014(0) بذكلا نع ئهني امو «... هنأ
 (ز).(1//4119()4170) هدنسم يف دمحأ ًاضيأ هاورو 17707-57017(2) ةعيمنلا ميرحت

 ةفص نم تبئملاو :(ميتيلا لام لكأ لاملا رشو) :نساحملا نساحأ يفو ئلوألا ةعبطلا يف ()
 (ز).باوصلا وه هلعلو ةوفصلا
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 لمعلا كالمو ءهرخآ ْئىلإ رمألاو ءعُرذأ عبرأ دولا بضم انمثإو فتن دن
 نمو ؛لولاعت هللأ ٌهْعَضَي رّبكتي نمو ءادهّشلا ّلتق توملا ٌفرشأو «هُمِتاوخ
 .هب1َْعُي هللأ ٍصْعَي نمو هلل ٍصْخَي ناطيشلا طي

 اذإ هراهنبو «نومئان ٌنمانلا اذإ هِلْيَ ٌفَرْعُي نأ ؛نآرقلا لماحل يغبني

 «نوكحضي سانلا اذإ هتاكببو «نوحرفي سانلا اذإ هنزحبو «نورطفُم سانلا
 .نولاتخي سانلا اذإ هِعوشخبو «''”نوضوخُي سانلا اذإ هتمصبو

 .ًاتيكس ءاميلح ءآميكح ءآنوزُحَم آايكاب ّنوكي نأ نآرقلا لماحل يغبني

 ًاحاّيّصالو ًاباَّخَس الو ًالفاغالو ًايفاج ٌنوكي نأ ِنآرُقلا لياحل بتي ألو
 .اديدحالو

 . هلأ ُهَعَفَر ؛ًاعّشَحَت عضاوت نمو ؛هللآ ُهَضْفَح ؛ًامْظَعَت لّواطت نم

 قيدصتو ٍرْيَخلاب ٌداعيإ :كلَملا ةّملف ءةَّمل ناطيشللو 1
 هّشلاب ٌداعيإ :ناطيشلا ُهَّعَلو «ئلاعت هلل اودّمْحاَف َكِلذ مثيأر اذإف ؛ٌقَحلاب
 .هللاب اوذوعتف كلذ متيأر اذإف ؛ ىحلاب ٌبيذكتو

 باصأ يذلا َكاذف ُهّلعف ٌهَلوق َّقفاو نمف ؛لوقلا اونسحأ دق مالا د
 .هَسفن ْخبوُي يذلا كاذف ُهلعف هلوق فلاح مو: طحت

 باحصأ ليللاب اونوكت ال ينعي) .ٍراهَن بْرطق ٠ .ليل ةفْيج ج مكدحأ َنيِفْلأ ١
 . (ًايلط رتفت داكت ال ةبيود :وهو ؛برطقلاك حدك باحصأ راهنلابو مون

 ءاينّدلا لمع نم ٍءيش يف َسيل ؛ًاغراف ةارآ نأ َّلُجَلا ٌضِبأل ينإ
 .ةرخآلا ٍلمَعالو

 هللا نم اهب ْدَدْرَي مل ركنملا نع ُهّهنتو «فورعملاب ةالصلا ه' رمأت مل نم

 . أدع الإ ىلاعت

 قرر ىلع آدخحأ دَمْحَت الو ىشأ طخَسب َساَنلا يضل نأ ؟نيقيلا َنِم
 صرح 00 هّللأ فقرر نإ هللأ كتْوُي كام اع معلا تلال «ئلاعت . هللأ

 (ز) .(نوضوخي) لدب (نوطلخي) 0 ةفص ىفو )١(

 (ز) .ةسم يأ ؛ةمل ًانالف تباصأ :لاقيو ءّنسَملا :ةئللا (؟)
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 حوّرلا لعج- هملعو همكحو هطسقب هللأ ّنإو هراك ةيهارك هدي الو « صيرح

 :طخشلاو كلا يف َنَّرحلاو َهَهلا َلَعَجو «ئضرلاو نيقبلا يف حرفلاو

 . هل ُحتفُي كلملا باب ٌعَرمَب نمو «كلّملا باب ٌعَرْقَت تنأف ٍةالص يف تُمْداَم
- 

 ."'اهلمني .كيطخلاب ةقلمب نع ململا نس :ه لَجّرلا ٌبسٍسحأل ينإ
 «ٍليَللا ج جرس «تويبلا 9” الحأ ءْئدهلا حيباصم .مللا عيباني اونوك
 ٍلْهَأ ىلع ٌنْوْفَحَتو ,ءامّسلا ٍلْهَأ يف 0 «سايثلا ناقلخ «بولقلا و

 .ضرألا

 َدْنِع اهوُمِنَبْغآَف ؛ًارابدإو ٌةَرْيَق بولقلل َّنإو ءآلابقإو ةوُهَّش بولقلل ّنإ
 .اهرابدإو اهترْتَف دنع اهوعدو ءاهلاقإو اهتَوُهش

 . ةيشحلا ملعلا نكلو «ةياورلا ة ةرثكب مَلِعلا سيل

 نمؤملا َنوَقلَتو ابل مهضرمأو ًامْسِح ٍسانلا ٌحَصَأ نم ٌرفاكلا نور مكلإ

 ٌتّكحص مك يولق ْتْضِرَم ول ؛هللا مْيأو ءامسج ْمُهْضَرْمَأو ابلَق ٍساّنلا مص

 . "”نالعجلا نم هللأ ئلع َنوهأ مشكل مُحماسجأ

 ئتح هتورذب لحّيالو هِتَوُرِذِب لحي ئتح ِناميإلا ةقيقح دبع لبي ال
 ئتحو .«فرشلا نم هيلإ ٌٍبحأ عضاوتلاو «ئنغلا نم هيلإ ٌبحأ رقفلا نوكي

 «ءاوس: هلع هقاؤوت دماج نوكي

 يتأي ءئءيش هنم هعم امو عج ريفا ؛ هئيد هعمو هتيب نم حرخيل لجرلا َّنِإ

 َتْيَذَل َكَّنِإ هللب هل ٌمِسقِف ًاعفتالو ًاَرَض ِهِسْفْنِلالو هل كلميال َلُجَولا
 . هيلع ئلاعت هللا طَخْسَيَف ٍءيشب هتجاح نم َيِبُح امو ٌمجريف ؛ ؛تيذو

 و و د

 .ًاعمطُم اهيف ناطيشلل َّنِإِف ردا نم تاكاتو :بولقلا ٌراوَح

 ميعت وبأو 000 ريبكلا يف يناربطلاو "(7410) )848/1١( هنتس يش يمرادلا هاور )١(

 (ز) .(78/1) دهزلا يف كرابملا نبأو :(1129/1) ةيلحلا يف
 ؟كتيب سلح نك# : ثيدحلا هنمو «بايثشلا رح تحت طسبب ءاسك وهو 20 عمج : سالحأ 230

 .ةبئود وهو لَعَج عمج :نالعُجلا (؟)



 :ًةرْبَع َءيِلُم الإ '”؛ٌةَرْب َربَح تيب ًءىِلُم امو ةََحْرَ ٍةَحْرَف لك عم # جد

 .اهلهأ نيلإ ٌةادؤم ةيراعلاو ٌلِحَتْرُم ُفيّضلاف فَيِراع هلامو ؛ تفيض كني ام

 "”ناتنألا َنوُمَسُي مُهنيب ٌمْوَأَلَتلا مهِلامعأ لضفأ ؛؟ماوقأ ٍنامَّرلا رخآ يف ُنوكي
 نأ بحي يذلا سانلا ْئلإ ٍتأيلف ؛هسفت نم فصتُي نأ لْجّرلا دارأ اذإ

 .هيلإ لوتؤُي

 .ًاليوط ًانزح ثروت ٍةوْهَش برو يبو ٌفيفخ لطابلاو :ةيرَم ٌليقث ٌقَحلا
 ٍنْجِس ٍلوُط ىلإ جوحأ ٌءيش ضْرأألا هَجَو لعام ؛وه الإ هلإال يذلا أو

 . ناسل نم

 . اهكالهب َّنِذَأ ةيرق يف ابّرلاو انّرلا َرّهَظ اذإ
 ءْسوّسلا هلكأي ال ٌثيح ِءامّكلا 5 لعب نأ مكنم عاطتسا نم

 .هزنك عم لُجَولا َبْلَق نإف «لَعْفَيلف ٌقاَرّسلا هلانت الو

 ٍءبَر اي َنيأ نم :ٌلوقيف .كتنامأ ّدأ :هل لاقيف ةمايقلا موي دبعلاب ئتؤي
 رديف ْمْدهَج رْنَق يف اهَدَحَأ موي اهم ىلع ُهَل لدم ؟ايندلا ِتَعَ دق

 ْتَوَه اهب ٌجراخ ُهّنَأ ّنَظ اذإ تح اهب ٌدَّعصيف هقت هقتاع ئلع اهُعضيف اهذْخأيف
 . نيدبآلا َديأ اهرثإ يف ئوّهو

 تك نإف عرفك َرفَك نإو ءَنَمأ نَمأ نإف ؛ الجر هنيد مكدحأ هدد ال

 .ةنتفلا هيلع ُنَمؤت ال ّيَحلا َّنِإف ؛َتْيَملاِب اودتقأف َنيدتقُم دتقم دب ال

 اودتهأ نإ سانلا عم انأ :كوقيب لاق ؟ ةنق لا امو اولاق ةَعَّمإ ندوكت ال
 ثسانلا َرْفَك نإ هنأ الع ُهَسْفَن مكذحأ تطويل الأ ء«تَللَض اولض نإو ؛تيدتمأ

 .رفكي ال ْنأ

 قّرفُي نأ عطتسُي ملف ٠ «مُهتتفيل رْكذ ٍسلَجَم لأب فاطأ ناطبشلا َّنإ :لاقو
 لهأ ّماقف ءاوُلَتتتَأ ائتح مُهَنيِب ئرغأف اينّذلا 9 ٍةَقْلَح ئلع ئتأف منيب

 اوقّرفتف مُهَنيِب اورَجَحف ِرْكّذلا
 مدلل 8 سل سل سللل ل ضضرسل2لا 1 ما م م

 ا ري )0010

 ها



 ُكرْشُت ال 227هللآ ٍدّبَغا :لاقف «عفاون مماوج ٍتاملك ينمّلَع :ّلجر هل لاقو
 ناك نإو ُدْنِم نفاف قحلاب ككَءاج نمو «لاز ثيح نارقلا عم م لَّزو انك هب

 .ًابيبح ًابيرق ناك نإو هيلع ٌهْددْراَف لطابلاب كءاج نمو ءًاضيِعَب ًاديعَب

 2 ل 7

 دوس لا نب دادقملا)

 . ئلاعت هللأ ليبس يف ُهُّسَرَف هب ادع نم َلَّوأ وهو ءاهّلُك دهاشملا َدِهَش

 دوسألا نب دادقملا نم ُتدِهَش دق : هنع مىلاعت هللا يضر دوعسم نبأ لاق

 وعدي وهو لي يبا ئتأ :هب َلدع امم ّىلإ ٌبحأ هبحاص انأ نوكأ ْنأل ًادهشَم

 ليئارسإ ونب تَلاق امك كَل لوقتال هلأ َلوُسَر اي هشلآو :لاقف َنيكرشُملا ئلع
 َكنيِمَي ْنَع لاقت انكلو ؛ توُذوتت انهماَنِإ يدَمَف كيَرَو تنأ تَمذا : ئسومل سس حل لس رس هل

 . ههجو قّرشأ 4 يلا ٌتيَأرف «كيفلخت نمو َكيِدَي نيب نمو 1 ْنعو
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 كرشت ال :هللا دبع هل لاقف :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأو ئيلوألا ةحبطلا يف اذكه )١(
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 نب دادقملا :هل لاقيو «ينارهبلا يدنكلا ّىعاضقلا ةحيبر نب كلام نب ةبلعت نب ورهع نب دادتملا (1؟)

 نوللا دوسأ هل ًادبع ناك لب :لبقو «هانبتف يرهزلا ثوفي دبع نب دوسألا رج يف ير هنأل «دوسألا
 دهش «نيلوألا نيقباسلا دحأ «دوسألا فلاحو ةكم ْئلإ برهذ ةدنك ىف أمد باصأ لب :لاقيو «مانتف

 . هنع هلأ يضر ميقبلاب هربقو «نافع نب نامثع هيلع نرلصو « ييثالثو ثضأت ة'.م يفوت بماذملاو اردن

 (ز). 0186 )١/ ءالبنلا مالعأ ريس

 م



 (''(يدع نب نعم)

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 انذدول لأ :اولاقو .1'2خي َتِبنلا ئلع اوكَب َّسانلا َّنأ انْمَلَي :ةورع لاق

 نأ كحأ ان رشاو. يكل : عم لاقف (ُةَدْعَب َدْعَب َنَمسْفن نأ ْئشْخَت فلْبَق اننم انأ

 .ايح هئفذدص امك ًاَتيَم هَقَدَصَأ اوتح ُهلبق تم

 #2 كك 3

 5 ؟(عهفن نب نامعنلا نب , راك

 عضو ههيَرَجحَح ٠ باب ليلإ هَالَصُم نم آطْيَخ َلَعَجَف ٠ ٌهْرَصَب ّففك دق ناك

 كلذ نم لَ نيكبسملا آس اذإ ناكف «كلذ و1 ًالتكم ةدنع

 ناكف «نيكسملا هلوانيف ةَرجحلا باب ْئلإ طّيخلا كلذ ْئلع َدَحَأ ءرْمّتلا

 نإ 1ر16 هلأ كرير كبع ةلرقب كنك دل 56 هلهأ
 . *ءوُلا َةَنيِم يقت نيكسملا ةّلَوانم

 #2 2 نب

 ةداس نم ءررهشم يردب «يبقعلا ينالجعلا يراصنألا نالجعلا نب دجلا نب يدع نب نعم (1)
 .هنع هلأ يضر ةرشع يتنثأ ةنس ةماميلا موي دهشتسا ؛مالسإلا لبق ةيبرعلا بتكي ناك ؛راصنألا

 (ز) )758/1١(. ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).تام نيح :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (1)

 ءيراجنلا يجرزخلا راجنلا ني كلام نب متغ نب ةبلعث نب ديبع نب ديز نب عيفن نب نامعتلا نب ةثراح 0
 ءعقن :ليقو «عيفن :ليقو «عفن :ليقو «عفار :ليقف ءِهَدَج مسأ يف فلتخأ دقو «هللا دبع ابأ نيكي
 .هنع هللأ يضر اهيف تامو ةيواعم ةفالخ كردأ دقو «دهاشملاو ًاردب دهش

 (ز).(709/8/5) ءالبنلا مالعأ ريس
 (ز).(1848/5) تاقبطلا يف دعس نبأ هجرخأ (14)

0 



 و
 وك نب ُئَبَأ)

 هنع ئئلاعت هللأ ىضر

 : هنع هللأ يضر همالك نم

 نامحكلا 57 ل يي هنإف ةنّسلاو ليبّسلاب مكيلع

 ٍليبس يلع ٍدبع نم سلو ءرانلا “ م ارو ةانيع تضافف

 ٍةرَجَش ٍلّثمك ناك الإ اولاعت هلأ قام 0 ةعشقأف نأ مح رلا ركذ 7

 تتتاحت الإ ءاهقرو اهنع ٌتاحّتف م حيرلا اهتباصأ ذإ كلذتا هانم اهقّرو نسيب
 لل ليبس يف ًاداصتقأ نإ اهقرو ةةدسشلا هلله نع ٌثاحت امك ٍةبونذ هنع

 . ةنُسو ٍليِبَس ففالخ يف داهتجأ نم * يح نو للاع

 َوُه ام هب ليلاعتو كرابت هثآ ُهَلدبأ الإ لجو رع هلل اعيش َكَرَت دبع نمام
 ل ُبِيَتْحَي ال ْتْيَح ْنِم ُهنِم ٌريَخ

 يختي ويهق انا وهاجت لاعت هلأ ةاتا الإ

 ؟لومحلا ًءازج ام هلأ لوسراي :لاق ُهَّنَأ هنع ئلاعت هلأ يضر ب نعو
 هيلع َبَرِض وأ ْمَدَ هيلع جلتخأ ام ا 'ءاع تانسحلا 20: جن : لاق
 ع كليبَس يف اجور يئعنمتال مح كلأسأ ينإ ؛ب ولأ 01 لان نع

 ولا طق يأ ِسْمُي ملف ءَكّيبن ديس «كتيب 'يلإ ًاجورخ ال
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 رذنم وبأ ءارقلا ديس راجتلا نب كلام نب وردع نب ةيواعم نب ءايز نب كيبع نب ىيف نب بعك نب يبأ )١(

 , ليغلملا ابأ ًايغيأ نئنكيو ؛يردبلا ءىرقملا يندملا يراج.ثلا يراصنألا

 .هنع هللأ يضر لمعلاو ملعلا يف أسأر ناكو يي يبنلا ةايح يف نآرقلا ممجو ءآردبو ةبقعلا دهش

 نأو ؛ةنيدملاب نيرشعو نيتنثآ ةنس يف تام :نولوقي مهريغو هلهأ ناكو ءرمع ةفالخ يف يفوت :ليق

 (ز).(181/1) ءالبنلا مالعأ ريس .امهنع هللأ يضر نيملسملا ديس تام مويلا :لاق باطغءلا نب ردع

 (ز) . («.ىزجت) لدب (يرج.ت) :ةوفاصلا ةغص يغو )١(

 (ز).(75060 )١/ ةيلحلا يف ميعن وبأو 37١-١ 1١0()420640 /3) ريبكلا يف يناربطلا هاور (9)

0 



 00 رح نب لامس ةناجد وبأ)

 ؟َلَلهَتي َكِهْجَوِل ام :هل ليقف لهي هُهِجَو ناكو ضيرَم َوُهو هيلع َلْخْد
 ع ؛امهاذحإ ام 0 نم يذدنع ذأ ؛ عيش يلمع نما ام :لاقف

 23 #2 »ع

 مس ميم ب سس سس ات نسل

 دبع نب ناذول نب ةشرخ نب سوأ نب كامس وه :ليقو «ةشّرَخ نب كامس يراصنألا ةناجد وبأ )١(

 وهو «توملا ئلع هعيابو ؛ناوزغ نب ةبتع نيبو هنيب ديت يبنلا ئخأ ؛يدعاسلا ديز نب دو
 ىلإ هسفنب ئمر دق ناكو .ذئمري دهشتسأ مث ةماميلا موي باذكلا ةمليسم لتق يف كراش نمم

 .هنع هلأ يضر لتق ئتح لجرلا روسكم وهو لتاقف هلجر ترسكناف ةقيدحلا لخاد

 (ز) )5148/1١(. ءالبلا مالعأ ريس

 فلافل



 الا ؛ ريمش)

 ٌتاومَحلا اهضرَع َنَج ىلإ اوموق :ي يبل لاق ردب موي ٌنوكرشُملا اند اّمل
 تاوامنسلا اهيض رع ةلج ؛هللا لوسراي :مامحلا نب ريمع لوقي «ضرألاو
 خب 6 :كلوق ليلع كليخت ام :لاقف ا : لاق « معن : لاق ؟ضرألاو

 ءاهلهأ ْنم كّنِإف :لاق ءاهلهأ س نوكأ نأ ءاجر أل هلل لوسر ايرشآو ال : لاق

 ئتح ُتيِبَح انأ ْنِيِ :لاق مث“ ّنهنم لكأي َلَعَجَف َةَبْرَق نم ٍتارَمَن جرح : لاق

 مُهلتاق من 25 هرمّتلا نو دعم ناك امه فرو 1 ةلروط ةاحل اهن] هذا يتارمت كا

 : لوقي وهو ؛َّلِتَق تح
 دايسسكلا ليسمع و ةينففلا الإ“ فاز نييك شا نسا ابينمتو

 داهجلا ئيلع شآ 585 دئّصلاو

 2 2 ل

 : هنع ئلاعت أ يضر همالك نم

 :ٌموجنلا تدراغو عنويعلا تمان دق مُهّللا : لاك ليلا نب دن اذإ ناك

 َمُهَّللأ ٌفيعض راَثلا و يبرعهو ؛ ؟ يلي يملا يبلط مهلا مَ يح داو

 . داعيملا تل ال كّْنِإ ؟ ةمايقلا موي ّيلإ : كن ايده ٌءكاَدنع ل لعجأ

 نب د 3

 «ًاديهش اهب لتقو ًاردب دهش ٠ ,يملسلا يراصنألا مارح نب ديز نب حومجلا نب مادحلا نب ريمع )١(

 ردب موي لتقف ثراحلا ع نب ةديبع نيبو هنيب ئخآ لق يي هلأ لوسر ناكو « ماعألا نب دلاخ هلجق

 .هنع هللأ يضر مالسإلا يف راصنألا نم لتق ليتق ل ا هنإ :ليقو ءًاعيمج

 (ز).(19/1؟) تاغللاو ءامسألا بيذهتو ؛(6١/9 /54) ةباصإلا

 كما



 (١!(لبج نب ذاعم)

 : هنع ىلإ هللأ يضر همالك نم

 نمؤملا أرقي ئىتح نارقلا م حتفيو .لاملا اهيف رثكي ًانتف مكئارو نم نإ
 سسانلا ئلع أرقأ يلام الركب لان كشويفا 13*ّطلاو ةيبكلاوت + قفانجلاو
 مكاّيإن (ةريغ مهل عِتبأ تح ين وعش مهن امف هيلع ينوعيشي الو نآرقلا

 ناطيشلا ّنِإف « ٍميكحلا ةعلر كرد ةلالض عِدتبأ ام ّنإف 0 امو

 ءّقَحلا ةَملَك قفانملا لوقي دقو (ٍةلالَضلا ةَسِلَك ميكحلا ف لع نوت

 لوقي ميكحلا نأ انيردُي امو :اولاق لرْوُت حلا زيلع َّنإَف َّقَحلا اولقآف
 .؟هذ'ه ام :نولوقتو ءهنم اهنوركنت ةملك يه :لاق ؟ةلالضلا ةملك

 .ًادبأ اهيلإ ٌدوعت َكَّنأ ٌعَظَت ال عّدَوُم ةالص ٌّلَصف َتيَّلَص اذإ

 ئلإ ْبَعرآف اولَمَع مُهتيأر اذإف ءثيدحلا يف َنوضوخي ًاموق ٌنلاجت كنإ
 . تابغر كلذ دنع َكَر

 نع كب َءانغال هَّنِإ :تظفح امُهَتْظِفَح َتنأ نإ :نيرمأب ٌكيصوم ينإ
 نم ٌكَبيصن ُدْبآَف ءُرَقْفَأ ةَرخآلا نم ٌكبيصت ئلإ تنأو ءاينّدلا نم كبيصن
 كعم هب لوزتو ًاماظتنأ كل هّمظتني يي اينّدلا نم كبيصن ىلع .ةرخآلا

 .تلز امئيأ

 طاير ّنْسِبَلو تهللا نو اذإ ِءاسّنلا ةئتف مكيلع فاخأ ام ٌفوخأ

 .دجَي ال ام َريقفلا نملك ؛ّيِنْعلا َنيعتأف «نميلا بّصِعو ءماشلا

 ةبقعلا دهش «يردبلا يندملا يجرزخلا يراصنألا نامحرلا دبع وبأ مامإلا ديسلا لبج نب ذاعم )١(

 «نيرشعو نامث نبأ وهو يفوت هويت هللآأ لوسر دهع ئلع نآرقلا ْمّمَج نمم وهو ؛درمأ ياش
 يفوت :ليقو ءةنم نيثالثو نامث نبأ رهو :ليقو ؛:نيثئالثو عيرأ وأ ثالث وأ نيتنثأ نبأ :ليقو

 (ز).(١/447) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هللأ يضر ةرشع نامث وأ ةرشع عبس ةنس ذاعم

 (ز) .دوسألاو رمحألاو :ةدايزب ةوفصلا ةقص يفو (؟)

 تاب/



 ؛ٌنافوطلا الإ اذنه ام :”رمانلا لاقف ءاهيف ٌرَعَتْسَأف ماشلاب ٌنوعاطلا م عَنَو
 ًابيطخ 0 ةنع 0 هللأ يضر لبج ل نب داع غلبف «ءامب نر نال

 ءمكيبن ةوعدو «' 3 ١ ىَيَر ةمحر هذله امّنإو .نولوقت ام ي مغلب دق هن :لاقف

 لجولا ودغي نأ هل ماشا وع اناا نكلو 0م ىكلبق ّنيحلاصلا تومو

 .نايبصلا ةرامإ اوفاخو «قفانُم مأ وه ثيمؤمأ قرد ِهلْرْنَم نم مكنم
 ذاعق فلسا ساوُمع نوعاط يف هنع ئلاعت هللأ يضر ةديبع وبأ بيصأ امل

 ىلاعت هللأ عدا : ذاعمل سانلا لاقف ؟ عجولا َدَمْسَأو «هنع ئلاعت هللأ يضر لبج نب
 كيب ةوعد ةنكلو ءزجرب سيل هنإ :لاق زجر اذاه انع عفرب نأ

 . ءاشي نم اهب نيلاعتو كرابت هللأ صتخي ةداقشف مكلبق نيحلاصلا تومو

 ًرهامو :اولاق .هكردي الف اهتم ء ءيش هكردي ال نأ ءاطتسأ ن ٠ لالخ عبرأ

 7 ئلع يسميو نيد ئلع لجرلا م حبصيو « لطابلا هيف ُرِهِظَي نامز يتأي :لاق
 ىلع ٌتومَي الو (ةريصت يلع شيعَيال ءانأ ْمالع ىردأ ام هللأو : لجكلا لوقيو

 ٍروُزلا مالك ُمَلَكَتي نأ ىلع - 0 هلأ لام_ لاملا نم ٌلَجَولا 'لدعيو ةَريصَي

 0 ١-0 نم يفوألا مهبيصن ِذ ذاعم لآ تأ موْللآ ١ ْئلاعت هللأ 6 يلا

 لَم َكْيَر نم ّقَحْلا 8 ؛انابأ اي :ًالاقف ؟امكنا“ دجت فيك :لاقف هانبأ َنيْطو
 7 : نيرباّصلا نم ئلاعت هلآ ءاش نإ ينادجتّس انأو :لاق 4َرمَممْلا َننو
 - اهلبقُي : يأ- هيفب اهُّسَمَي لعَجف هماهبإ يف وه َّنِوطو ءاتكلهف ُاَنأرمأ تعط

 َكَلَم نتح ءريغصلا يف ُكرابت كّنإف اهي كرانق ركبت 0 علل :لوتيو
 0 هش يض ر

 نم قافأ املك ناكف ءّدحأ ةعزني مل ًاعزن عر توملا عْرن هب ٌدئَسَأ املو

 يبلَق نأ مّلعتل كن كترعَوف كفن ينقنخأ ل تر : لاق هت ةقرط ّحَتَ ٍّه 5 6

 . كبح

 ؟ كيسا ل لف 8 همن ع دا ورانا هولا هيوفلا هك املو

 ٌبْغُم ٌرئاز ءأبحرم توملاب ًابحرم «راتلا اهحابّص ةليل نم هللاب ذوعأ :لاقف

 (ز) .بسنألا وه هلعلو ةوفصلا ةفص نم تبثملاو .(مكب ةمحر) :نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا يف )١(
 () .بسنألا ره هلعلو ةرفصلا ةفص نم تبثملاو .(رتوأ ئتح) :نساحملا نساحأو نبلوألا ةعبطلا يف (1)
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 كْنِإ يل ,كوجرأ مويلا انأو َكئاخأ ٌثنك ينإ ٌمُهّلل ٍةقاف ئلع ًءاج ٌبيبح

 سئل الو "”راهنألا يركل اهيف ءاقبلا ّلوطو ايِنَّذلا ثحأ 0 ع ينأ ُمَلعَت

 -انيلعلا هتف نو «تاعاسلا ةدباكمو ء«رجاوهلا ًامظل نكلو «راجشألا

 . ركذلا ٍقَلِح َدنِع ٍبّكُولاب

 (؟!(ةدايع نب دعس)

 «نيلجكلاب لجكلاو « لجّرلاب ٌلجّولا ٌقلطنا اوّسمأ اذإ َةَّفّصلا لهأ ناك

 ها ءةسْمَخلاب لجكلاو

 موي لك يف ديرث نم ةنفَج ةّدابع نب ٍدعس نم ِةك هللا لوسرل تناكو

 .ًادنَح يل َْه َّمُهَللأ :وعدَي ناكو وياك ري راد اسما هغعم روت

 ينحِلصُي ال هلل ءلامب لإ لاعف الو .لاعفب 0 دجم ال ءادجم يل ْبَهو

 5 ٌحلضأ الو :ليلقلا

 (ز) .رفحلا :يركلاو .(راهنألا يرجل) :ةيلحلا يفو )١(

 نكس «أرذب دهش ؛جرزخلا ديس بيقثلا يندملا يدعاسلا يجرزخلا يراصنألا سيق وبأ ةدابع نب دعس (؟)
 . هنع هللأ يضر كلذ ريغ : ليفو اةرشع عبرأ ةئس يفوت ؛ةحيتملاب هربقو ناروحي تامو قشسمد

 (ز).(1١4١7107) ءالينلا مالعأ ريس

 ه4



 ؟1'يسرافلا ناملس)

 : هنع /ىلاعت هللأ يضر همالك نم

 .هعم اولكأف ؛نيموذجملا اعد هت آمحل هب ئرتشأ َءْيَشلا باصأ اذإ َناك
 .مويلا دعب ُرّشلاو ُريَلا امنإ :هنع ئلاعت هللا يضر لاقو
 دوعأ مث ءٍوَرْذَق ٍةَفطن نم تقلخ ينكلل :َلاقف ؛ُهَدْنِع ترق تركو

 .هي انف ْثَّح نإو ٌىيرَك انأف ْتَلَمَت نإف َنازيملا يب ئتؤي مث «ةَنتنُم ةفْيج
 ءَكنْيِد ٍرمأ يف هيلإ جاتحت ام مّلِعلا نم ْذْحَف ةيضق ”معلاو ءريثك ملعلا

 .هأوسام) عدو

 كم رضي ام ئهتشأ اذإف هّبيبط هعم ضيرم لثمك ؛اينللا يف نمْؤُملا لَم
 هريغ هب َلْضُْم دق امم َءايشأ يهتشي نمؤملا كلذكو ءهعجو نم أَربي لهتح

 . ةنجلا ةلمخديف ُهاَقوَتي ئتح هاّيإ هللأ هُعَنميف

 انأ :دعقملا لاق «ًاناتسُي الخد ٍدعْفُمو ليمعأ لثم ؛دّسّجحلاو بلقلا لم

 طاب ّلكأف ةلمَحف ىنلمحأف 9 0 نأ| عيل تمأ الو هرم قرأ

 .(ةبوقعلا اعحتسأف 00 اك رتشأ ندبلاو حورلا نأ ىنعي)

 كه كاما ادإو قرير يف نس نأ ةريرش يف يم تأ اذإ

 مة ّنوكَت يكل دلع نك انكخ نويحأف ؛ ةّيئالَع يف

 ا لفاغو ءهب هبلطُي توملاو ايند لمؤ“ : ينتكحضأ تح ينئبجعأ ثالث

 هنع ضار مأ ني لاخلا تر: هيلع طاسأ يردَيال ؛ هبق « لم كحاضو نع ٍلوُمْعَحِ

 ىلإ سرفلا قباس ءريخلا ناملسو «مالسإلا نبأ ناملس :هل لاقيو .هللأ دبع وبأ يسرافلا ناماس وه )١(

 مهئالبلو مهدابعو لاجرلا ءالقع نم ًامزاح ًابيبل ناكو ءهنع ثّدحو همدجنو 8 ي ثلا بدم «مالسإلا

 رهاني ردع نع «نئاءدملاب نيثالثو تس ةنس :ليقو «نيئالثو ثالث ةنس يفوت «مالسإلا ,ليأ ةصق هلو

 .هنع هللأ يضر نيسمخو ةئمثالث :ليقو «نيسم#و نيتثم :ليقو «نينامثلا

 (ز)(١4١ /1) ةباصإلا رظناو )0١06/١(. ءالبلا مالعأ زج

 و



 ؛علطتملا ٌلْوَهَو .'' ”هيزجو لب ِدَمَحُم فار : ينتكبأ تح ينسنرخأ ُثالثو

 .رانلا ىلإ مأ بلا ئلإ يردأ ال يبد ْيَدَي َنيب ٌفوقولاو

 ؛اعدف ُءاَرْضلا هب ْتْلَرَ ِءاَرَّسلا يف ئلاعت هلل و ناك اذإ دبعلا َّنِإ

 ناك اذإو ءُدَل نوعفشيف ٍبفيعض ّيِمدَآ نم فورعَم ٌتوَص : ةكئالَملا ِتلاق
 يمدآ نم ”كنم ُتوَص : ةكئالملا ٍتلاق ٌءاَرَضلا هب ْتلَرَْف ِءاَرَسلا يف ذ وعديال
 تل نتف الف تعج

 هلا رانك دركي ازال م3 الاب نيوقلا هدب يات لكو رق هان

 ريعبلاك نوكيف هيفاعي مث ءالبلاب رجافلا دبع يلتبيل ئلاعّتو كرابَت هلأ ّنإو
 هوقلْطَأ ميف الو ةولقع َنيح ٌهولقع ميف يردي الف .وقلطأ مث هلغأ هَلَعَع

 " هوقلطأ يح
 نإ َّلَجَو رع لل عضاوت ؛ريرج ايا: امهنع ئلاعت هللأ يضر ريرجل لاقو

 ام يرذت له ؛ٌريرج اي «قمايقلا َمْوَي ئلاعت هلآ هَعقَر اينّذلا يف هلل ٌعْضاَوَت ْنَم

 ءاينّذلا يف مهني سائلا ُمْلظ :لاق ءال :ُتلُق :َلاق ؟ةّمايقلا م مدي ُتاملظلا

 تيلي ول را اب فل اقف ةكتمأ نيب ءارا ذاك ال9 انيرغ دحام : لاق
 لختلا َنيأف ؛هللأ دبع ابأ اي :تلق ٌهَدِحَت مل ٍدوُعلا اذنه لئم َهََّجلا يف
 .رمثلا اهالعأو 5 ْتَمَّذلاَو ولولا اهلوصأ لاق © فكشلاو

 ضرألا ىلإ ملم :امهنع ئلاعت هللا يضر ناملس ئلإ ِءادردلا وبأ َبَسَك
 دعي اننإو ءادحأ يدق آل نفرألا نإ :نافلت لإ تكتف ةسّدكخلا
 ءَكَل اعف ٌءىرْبُت َتنُك ْنإف ءآبيبط َتْلِعُج َكَنَأ يَمَلَب دَقو ءهلمع َناسنإلا
 يضر ءادردلا وبأ ناكف ءرانلا لخدتف ًاناسنإ لتقت نأ ُرْذْحآَف ًابَيَطَتُم تنك ْنإو
 طم :لاقو امهيلإ َرظَ ُدْنَع اربذأف ٍنينثآ َنيِب ئضَق اذإ :هنع لاعت هلأ

 .امكّبصق اديعأ ؛ اعجّرا ىشأو

 . مهنع هللا يضر ماركلا هباححصأ 251(

 .دوع ريغصت :اديوع ع
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 ب0 ءيفب نكي ٍمِلْسُم ْنِو ام : لاق هنع ئلاعت ّللأ يضر هنعو

 مهفرط ئريال ةكئالملا نم ادنج م لإ ؛ ميقيو ُنْذوُي من أَضْوَيف- ةالفب ينعي -

 نم عيطتسُي ام :َلاق ملكت ال : لاقف « ينصوأ :لاقف هيلإ ّلَجَر َءاجو

 1 مّلَكَتَف َتْمّلَكَت نإف :لاق ؟مّذَكَتَي ال نأ سانلا يف نئاع
 ْنِإَف :َلاق «هكلمأ ال ام يناشَْيل هن : لاق 0 :لاق «يندز :لاق
 ام :لاق «َنسانلا سبالت ال :َلاق ءينذز :لاق ءَكَدَيو كناسل كلنان فمع

 قدصآف مُهَتْسَبال نإف :لاق ؟مُهَسبَآلُِيال نأ سانلا يف شاع ْنَم عطس رول يال
 . ةنامألا 17 «ثيدحلا

 0 0 "0 0 6 هلأ يضر ا ىرتشأو

 ديالا أهنم 0 5 تغرق

 اهّنأ :لاقف ِعْرْنلا يف وهوا ٍلجَر ئلع هنع ئلاعت هللأ يضر ناملس لخد

 .قيفر نمؤُم ّلُكِب انأ :ل لوقَي هّنِإ :لجرلا لاقف ءدب ْقُقْرا ُكْلَملا
 ُهَدِهَع دْهَع :لاق ؟كيكبُي ام :هل ليقف يكب ةافولا ّناملس ترضح امل

 اورظت تام اًملف "”«بكاررلا داَرَك مُكِدَحأ ْمَآلَب نكيل» : لاقف كو هللا لوسر انيلإ
 ءامهرد نيرشع نم او ف ًاعاتمو ًٌءاطوو ًافاحل الإ وري مَ تبث يف

 «تممه اذإ َكّمَه دنع ئلاعت هللأ ركذا :لاقف ؟انيلإ ك.هغا :.دعس ل لاقو

 كو اذإ كوي مقود تقم اذ: كايكشل كنف

 .ًايذؤأ ؛ىبأ :ًاقْسشْو )١(

 يف دهزلا باب ءدهزلا باتك يف هنئس يف هجام نبأو 0118/4)111175(0) هدنسم يف 6 هاور (؟)

 )557١/5()3170( ريبكلا يف يناربطلاو ,(118/4()78411) كردتسملا يف مكاحءلاو 2411١ 4) ازدلا

 (ز) .يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو «دانسإلا حميحص ثيدح اذ'ه :مكاسلا لاقو ىل ظفالاو
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 ''!يرعشألا ىسوم وبأ)

 نم َدْيَح ةَدْحَولاو ٍقَدْحَولا َّنِم ٌدْيَح َحلاّصلا نسيلجلا َّنإ :َلاقف َبطَخ
 "9 َذِحي ال ْنِإ رطعلا بجاص ِلْثَمَك حِلاَّصلا ِسيِلَجلا ُلْثَمو ءءْوُّسلا ٍسيلَجملا

 0 نإ رْيكلا بحاص ِلئَمَك ِء ِءوُسلا ٍسيلَجلا َلْثَم َّنإو ءدحْيِر ْنِم كب َقّبْعَي
 بَأَقلا لثَم نإ يلق ْنم ُبْلَقلا يمس هك يزالا حير ْنِم كب قّبْعَي عت كنان

 نم ٌنإوألأ نط ًارهظ حابررلا اهيرضَتد ءاضف َمآلَف ضرب ةشْير لثُمَك

 ءًارفاك يسمُيو انمْؤُم اهيف لجّرلا ٌحِبصُي ءمِلظُملا ٍليَللا عطقك ًانَتِف مكئاَرَو
 اهي يضاملاو ةيناملا قا اوبن ئاقلاو ءمئاقلا َّنِم ٌريخ اهيف دعاقلا
 امك ؛مكتوُب ””سآلخأ اونوك :لاق ؟انْرُمَأَت امف اولاق «بكارلا ّنِم ٌريَح

 . ريعبلا َرْهَظ ُسلحلا ٌمَرَْي
 ٌبيِرَق ْمُه اذإف َنآرعلا اوأرق يذلا َعَمَج هن : هنع /ولاعت لأ يضر هنعو

 نْئاكو ءارخأ ْمُكَل : ٌرئاك َنآرقلا اذاه َّنِإ :لاقو نآرقلا مظَمَق ةئمئالث نم

 هب طَبَه نآرقلا ّعَبتَأ نم هَنإف «نآرقلا ْمكّتمَبي الو نآرقلا اوُعبَئأَف ءارزو مُكيِلَع
 . راثلا لإ ُهافَق ْنِم جز نآرقلا ُهَعِبَت نمو نجلا ضاير ئلع

 أرق نميف دودعم رهو :يميمتلا يرعشألا برح نب راضح نب ميلس نب سيق نب هللا دبع وه )1١(
 ءاتوص هنم ٌنسحأ دحأ ةباحصلا يف نكي ملو ؛ريثك آملع هنع لمحو .ِكَي يبنلا لع

 مدقو ؛ةرصبلا ةرمإو ءرمعل ةقوكلا ةرمإ يلوو .ندعو ديبز ئلع ًاذاعمو ِةقي يللا هلمعتسا
 ثالث :ليقو ؛«نيسمخو نيتنثآ ةنس يفوت هديك يبنلا عم دهاجو ارغو ءرييخ حتف يلال

 هللا يضر .حيحصلا ئلع نيعبرأو عبرأ ةنس ةجحلا يذ يف ةفوكلاب يفوت :ليقو «نيسمخو

 (ز) .(89/5) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع

 (ز) .هاذاحو هئاذحب َسَلَج :لاقي ءءؤازإ ِءيّشلا ٌءاذج (1؟)
 .اهانعم مدقتو «مكتويي اومّرْلا :ئنعملاو ؛«لبإلا روهظ ىلع عضوت ةيسكألا يه سالحألا (6)
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 تر

 مل نإف اوكبا ؛ نما اهّيأ :لاقف ّبطَخ هنأ هنع ىلاعت هللأ يضر هنعو

 ًءامدلا نكي مت مطقنت 5-5 وكب ٍراَثلا لم نإ ءاوكابَتف وك

 :هقوكل دخلا هيف تلا ول رع

 ُحْبَرلاو نحن امنيبف رْحَبلا يف َنيزاغ انجرح :هنع ئلاعت هللأ يضر لاقو
 اوُمِق َةَنيِفّسلا َلْهَأ اي :يدانُي ًايدانُم انْعِمَسف «عوفرم ان غارشلاو ةبْيَط انل
 ةئيفسلا ردَص ىلع تمقف :لاق_تاوصأ ةعبس نيب ئلاو ئتح 0

 كوخ الإ : ينباجأف ؟ ًآفوقُد را لهون 19 رديت نبأ ئرت اهوا :تلقل

 يلاعت هللأ ّنإف :لاق ءانربْخَأ ئل 5 ا ع ا ءاضقب

 ئلع آمْنَح ناك ٌراَح ٍمَْي يف ئلاعت رش ُهَسْنَن ل م 0-6

 ىََوَتَي ُهْنَع ىلاعت هلأ يضر سوم وبأ ناكف «ةّمايقلا موي هيدر نأ لاحت ثأ
 رع ناسنإلا هيف ْحِلَسْنَي ذاكي يذلا ؛رَحْلا ديدّشلا ّراحلا َمْوّيلا َكِلَذ

 :هل ليقف 2« '”لآلخ هنأك داع / ىتح- ئسوم وبأ ماص :سيردإ وبأ لاق
 كو ا ٍلْيَخلا َنِم ُقِبَْي امَّنِإ :لاقف ؟َكَسْفَن "”َتْمَمْجَأ ول
 .ٌريْمَم مُنَهَج رثج ىلع َسِيلَ ِكَلْخَي يدش : هتأرمال

 َيَلَع َنَعَسَوُيل امِإ ؟ِنيتلْنَملا ئدحإل اَهّنإ هللأو :َلاق ةافولا هْئَرَّضَح املو
 سئَجلا ئلإ باب يل َّنَحَئْفُيل َّمُد ءاعارذ َنيعبرأ هنم ةيواز ّلُك ّنوكي تح يربق
 2 ؛ِةَمارَكلا ّنِم يل ئلاعَت هلأ َّدَعأ امو ؛يلزانّمو يجاوزأ ىلإ نرظنَألف
  هللاب دو ١ تناك نئلو ا اهحْؤَرو اهحّير ْنم عفا

 َنَحتميل مث ٠ ؛*"جّيلا يف قالا نو قيضأ يف نوكأ -- يرْبَق ّيَلَع ّنهّيضُيل

 يسيعلا ل يئانرقو يلالغأو يلسالَس لإ رالف ملح باوبأ نم أباب اهب
١ 

 عنا ,يىاح اهميهج-و أهم ومس ' رم

 ) )1١هب لاختي يذلا دولا يأ :لالبعغ

 ال ذأ 2

 .محللا ةفيفخ :ةريخألا ميلا حتفب ةرمضملا 45)

 .حمرلا لفسأ يف يتلا ةديدجللا :ماضلاب جزلا (4)
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 ّبحاص اورد َيَباي : لاق ةافولا ئسوم ابأ تّرضح امل :لاق ةدرب يبأ نع
 يف الإ لوبيا نس َنيعبس ءازإ ِةَعَموّص يف ُدبَعَتي َّلُجَر ناك : لاق «فيغّولا

 ّئ مث «ماَيأ ةعْبَس اهَعَم ناكف .ةأرمآ هيَنيع يف ناطيَشلا هب :لاق ءدلحاو ٍموّي
 ير ةرطخ نلطح اهلك ناكذ ءأبتات َجَرحَف ُهَؤاَطِع ٍلُجَرلا نع َفُِك

 نيب همست ئمرف ءايعإلا 0 ل ئلإ ليللا ُةاوآو

 ٍناسنإ َّلك يطُْيف ةَِعْوأب ليل َّلُك مهبلا ْثَعِبي بهار مث ناكو ءمهنم ِنْيِلُجَر

 َكِلَذ ىلع َرَمو «ًافيغَر ناسنإ َّلك نطغأق فيغدلا ٌبحاص َءاجف اني

 بحاصل ُكورتَملا َلاقف .ًافيغَر ٌةاطعأف ٌنيكسم هنأ نظف ًابئات جّرخ يذلا ٍلَجّرلا

 لَه ْلَس !؟َكْنَع هنْكَسْمَأ ينارت :لاقق ؟يفيغَر ينطُْت مل كلام : فيغترلا

 لإ ُهَعَفَدَف فيغتلا ىلإ ُبئاتلا َدَمَعَف ءال :اولاق ؟نيفيغر مكنم ًادحأ ثنطعَأ

 ٍِتَحَجَرَف ٍلايل عْبَسلاب َنوعبسلا ِتَنِزْوَق :َلاق ءآتيَم ُبِئاتلا َحَّبَصَأَو ؛ لجل
 : يسوم وبأ لاق «ُفيغَلا َحَجَرَف يلايللا ٍعْبَسلاب ُثفيغترلا َنِزْو .يلايللا

 . فيغلا بحاص اورُكْذأ ؛َب اي و
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 (70١(تاطخلا نب رمع نب هلأ دبع)

 امهنع ئلاعت هللأ يصر

 ْتْلَعَجَف ءراّئلا ا ل ؛مونلا يف ثيأر
 اهْيّضَقف ْعَرُت مَ :لاقف رح :1 ّكَّلَم اًمُهَيقل يذلا نيب وع و

 َنِم يَلَصُي ناك ول هلل دبع ٌلُجَكلا َمُعِ : :لاقف لَو شأ ٍلوُسَر ىلع هَّصْمَح

 ظ و الإ ٍليَللا َنِم ٌمانَيال ٌدْعَب َناكف ليلا
 نب هللأ دبعو «ريبزلا ونب هللأ دبعو «ةورعو «بعصم ؛ ربحا يف عمتجلا

 لاقو «ءةقالخلا ْمَْئَمتأَف انأ امأ :ريبز ووسع اوم 0

 ئنمتأف انأ امأ :بعصم لاقو ءملعلا ينَع ْدَحْوُي نأ اينمتأف انأ امأ :

 ُثيأ لاقو «نيسحلا تنب ةنيكسو ؛ةحلط ِتنب ة وحب

 .هّل َرِفغ دق رم نبأ خلو ءاردمت اهنا ولاد يحفل 1 هتان انآ ةيهغ
 ٌناكو ؟هّيَرَل ُهَبَوَق هلام ْنِم يشب ُهِبَجع دش اذإ رعع نبأ ناك : عفان لاقو
 نبأ ةآر اذإف َدِجَسَملا َمزَلو مدح رمش امّيرف هن كلذ اوفّرع لق 0

 نأ الإ مهل ام هللأو : هباحصأ لوقيف ثَقَتعَأ ةئَسَسلا ةلاحلا كلت ليلع رمع
 .هل انْغَدَجْنَأ للاب انعدخ ّنَم :لوقيف ؟ ٌءلوُعَدْخَي

 ملل هنم َجَّرخ لإ هلام نم ءيش ةهبجعي ال ناك َرمع نأ نأ : عفان نعو

 راكع أ" عفانب يطعأو ءأفلأ َنيثالثب ٍدحاولا سِلْجَملا يف َقِّدَصَت امّبَرو «ئلاعت

 مث يكملا يودعلا يش رغلا ن'محرلا دبع وبأ يدع نب ليفن نب باطخلا نب رمع ند هللأ دلع )١(

 قارعلاو ماشلا مدق «ةرجشلا تحت مياب نمم وهو «هيبأ مع رجاه م5 «ريغص وهو ملسأ ؛يندملا

 ةربقم يف مرحلا يف خفب نفدو ةكمب يفوت ءاهب طتخأو رصم حتف دهشو ءايزاغ سرافو ةرصبلاو

 (ز) )7١7/7(. ءالبنلا مالعأ ريس .نينامثو عيرأ نبأ وهو «نيعبسو عبرأ ةند «نيرجاهملا
 ثيدح «ليللا مايق لضف باب ءدجهتلا باوبأ باتك يف يراخبلا هجرخأ ءهياع قفتع ثيدحلا (؟)

 .(119/1) ثيدح ءرمع نب هللأ ديع لئاضؤ نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك يف ما...و (175١١و١7١١1)

 - نبأ هاور ربخلا اذاهو ءآاعفان عيبي يك فالآ ةرشع رمع نبال اوعفد يأ ءرمع نبأ يلوم عفان (5)
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 *ُح وه ؛؟كلذ نم ريخ وه ام الهف :لاق ؟عيبت نأ رظتنت ام : هل ليقف ءرانيد فالآ
 . ىلاعت هللأ هجول

 قشر لو نانا لانت 40 31 ةيلعول :هنع ْىلاعت هللأ يضر لاقو

 لق اننا انَّنِإ ل ءِتْرَملا ّنِم ّىلإ ٌتَحَأ ٌبئاغ ْنَكِي ْمَل ؛مَهْرَد ةقدص وأ ةدححاو
 . 4 ٌنيقنمْلا نع هن 2

 ريح ّلُك يف آبيصت كدابع مَظعَأ نب ينلَعْجأ ؛مُّللآ :لاق مَبْضأ اذإ ّناكو

 هدضو سطل قزرو ءاهجشتت ةّمحَرو دهب يدُهت رونو قادغلا هُمسفَت

 .اهُقِرَصَت َةنثِؤو عقاري ءاليو ل

 باتك يف ةيآ ْت ُتَكَذ :لاق ؟ٌكيكُي ام : ليقف «ئكبف ًادّربُم ًءام برَشو
 راَثلا َلْهَأ 92 تفّرَعَف ف ©[ :أبس] # ٌنوهتشِي أم نيبو مهتلب ليحو 9 : 6 ّّ

 . درابلا ءاملا ُمُهَتَوْهَش ًائيش َنوهَتْسَي
 ارم الإ اهذلا نم ان دع يسر ال  ةينع: ا لانععلا ىفو 0-

 .ًاميرّك ناك َّنِإو ئلاعَت شنأ دنع هتاجرَد
 ريخب انأ ام :لاقف ءساّنلا ريخ َنبأو ساّتلا َرْيَخاِب :ٌّلُجَر هل لاقو

 هللأ وْجْرَأ ئلاعتو َكَراَبَي نأ دابع ْنِم ٌدبَع ينكلو ءساّتلا ريخخ نبأ الو ؛ ساّلا

 .هوُكِلْهَت ئتح لجكلاب اولازت ْنَل آو هئاخأو يلاعُت

 ىللأ يف داعو .هللأ يف ٍلاوَو ىشأ ف 8 هش ٍى تعا :لاقو

 ْتَرْثَك نإو ءناميإلا َمْعَط ّلْجَر ٌدِجَيالو ءَكِلْذب الإ هللأ ةيالو لانت ال َكّنإف
 . 20َكلَذَك نوكي لوتح هئايضو هَتدلَص

 2 2 ني

 .(5//4719) تاقثلا ىف نابح

 ءامهنع هللآ يضر رمع نب هللا دبع ْىَلِإ مالكلا اذنه (نساحملا نساحأ) بحاص دنسأ اذكله )١(
 ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلاو هِي هللا لوسر ئلإ يزوجلا نبآ هدنسأو
 نب ثيل هيفو )4٠/١(: عمجملا يف يمثيهلا لاقو ءرمع نبأ ْئىلع افوقوم (814/1()156510)

 (ز).هفعض ئلع رثكألاو ءميلس يبأ
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 7 نب بدنج رذ وبأ)

 : هنع ئلاعت هللأ ىضر همالك نم

 ْنأ َتْعَطَتْسأ ٍنإف «تنأو «ٌثراولاو ٌُرَدَقلا :ءاكرش ٌةئالث ٍلاملا ىف
 . نكت الف ةثالثلا ٌرجعأ َنوُكَنال
 :اولاق ؟غلْبُي ام ِداَّرلا نم َدْحَتَي ّسسيلأ ارا دارأ ُْكَدَحَأ دلل

 :اولاق «٠ مكحِلصُي امن[ نوديرت ام دَعبأ 3 ةايقلا قير ةسف :لاق ؛لولب

 ُهُرَح ًاديدش آمْوَي اوموصو ءرومألا مئاظعل ةَجَح - اوجح :لاق ؟انحلصُي امو

 .روبقلا ٍةَشْحَول ٍليقلا داوس يف ٍنيَِمْكَ اوُلَصو «روشُلا موي لوطا

 قّدَصَت ٠ ءٍميِظَع موي فوقوإ اههْنَع ث د رش ةَملَك وأ اهلوُقَت مريخ ةّملك
 .اهرسع نم وجت َكّلَعَل ِكِلامب

 بلط يف ًاسِلَجَمو «ٍلالَحلا بلط يف آسِلُجَم وينام انه لج

 . ةذرت ال كك الولا ُهَضَي ثلاثلا ءةرخآلا
 1 ندع اهم ردو ِدَّلِح ْنِم َكِلايع ئلع ةقفنت هقفنت ًامهزد : نيمه رد لاملا لعجا

 .ةْدِرت ال ؛َكُمَمْنَي الو كيضَي ةرشآلاو «كترخآل
 .ًادبأ هَنوُكِرْدَت ال صرح ٍمُكَلَتق ْدَق ؛نم انلا اهّيأ اي

 . حلبلا َنِ , ماعطلا يفكي ام ؟ريلا ْعَم ِءاعّذلا ّنِم يفكي

 ءئءْوُسلا بحاص ْنِم ُرْيَخ ةدخولاو ءقدُحّولا َنِم ٌريَخ ٌحلاّصلا 00
 ه2 ةئامألاو ّشلا يلْعَم ْنِم رْيَخ تِماّصلاو تن ماضل نم ريخ ريخلا

 تيفكلا لامقللا ناك 1ك] ل ؛ِءْوَسلا نط نم دي متاخلاو تاخلا 0
 موتخم ريغ هكرتت نأ نم ريخ وهف كمدخو كلهأب نظلا ءيستال ئتح هيلع

 سماخ ناكو «نيلوألا نيقباسلا دحأ « رافغ ند مارح نس كيرع ْس نامشس ننس ةدانح نب بدلع رد وبأ (١)

 (ز) .(17/5) ءالبتلا مالعأ ريس .نيثالثو نيتنثأ ةنس ةجحلا يذ يف يفوت ؛مالسإلا يف ةسمخخ
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 .(نونظلا سانلاب نظتو

 ؟ِكيكِبُي ام :َلاقف ؛ثيكب ٌةافولا ٌرذ ابأ ْتَرْصَح امل : ٌتلاق ٌّرَذ م ْنَع
 ٌْبْوَت انَعَم َسْيلو ءضّرألا ّنِم ِةَألَقِب ُتوُمَت تنأو ىكبأ ال يل امو :ٌتلق
 :ٌلوقي لي ثنأ 00 ؟انَمَك َكلُعَسَي
 َراَنْلا ٍنايريف نايستحَيو ناربصيف ةَنالَث وأ ٍنادَلَو ِنيِملْسُم نيأرمأ نيب تومَيال»

 مكن َلُجَر ّن ويلا ٠ :مهيف انأ ِرْمَتِل ٌلوقَي هك رشأ َلوُسَر ُتْعِمَس ينإو «أدبأ

 لإ ةحأرثلا كيلوأ نم نمو ؛ينؤملا ني باص دهم ضل نب لقب

 الو تدك ام هللأو الفلا تومأ يذلا انأ ينإو ؛ ةعامجو ةَيْرَق يف تام ْنَق

 لاقف ؟قدرطلا ِتَمْطَقَتو ٌجاَسلا َبَهَذ ْدَقو ْنَّنَأ :ُتلقف ؛َقيرطلا يرظنأف ُتْبَذَك
 :اولاقف لإ اوُعَرْسْأَف يبؤتب ثخلأف ؛لاجرب نأ اذإ 3 انأ امّئيبف «يرظنا
 :تلق و كو :اولاق ؟هوُئفكُت َيِملسُملا نم ٌوُتْمَأ :ٌتلق ؟نأ ةَمأ اي ِكَلام
 مهَتاهّمْأو مهئابآب ول معن :ثلق ؟ككك أ 0 بحاص :اولاق ِءّرْذ وبأ

 هي ذآ َلوُسَر ُتْعِمَس ينإف اورشبأ :لاقف يلع اوُلَحَد تح هبلإ اوُعرْسأو

 وأ انفك ينعسي بوث يدنع ناك ول ُهَّنِإو : لاق هت «ِنيئيدَحلا َرَكَذَ : لو

 00000 ءاهل وأ يل وه بوث يف الإ نفكأ ْمَل يتأرمال
 الإ ٌدَحأ موقلا َّنِم نسيلو .ًابيقت الو ًاديرب الو افيرع الو ًاريمأ ناك ُلُجَر مكنم

 يئادر يف َكْئَمَكَأ انأ :َلاقف ٍراصنألا نم هذ الإ اعيش ٌكِلَذ نم ٌفّراق ْدَقو
 . '"9هّئيدّملاب ُهَنَقَدَو هنفكف ءيئأ ٍلْرَغ نم نيبو يفو ءاذله يئادر يفو ؛اذنه

 2 د 2

 ناسحإلا رظنا هحصححعص يف نابح نبآو (1؟١1ا/لءاكو ال0١ (1هه /ه) ةلدئنم يف قفط هاور 6

 (ز) 5156(0)617١(. /5) كردتسملا يف مكاحلاو (01726)177771 /48) نابح نبأ حيحص بيترتب
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 :هنع ئلاعت هللأ يضر همالك نم

 ةتكذ هيف ثَتِكَن اهب َسِنَأ ِبْلَق ياف ؟بولُقلا ئلع ٌضَرْعُت ةئتفلا نإ
 ةّئئفلا ”ئياصأ َمَلْعَي نأ حا ْنَمَف عاضيب تكن هيف ْثَعكَن رن نإ ؛ءادوس

 هاري ناك ًالالَخ ئرّي وأ ءَالالَخ ُداَرَي ناك ًامارَح ْئرَي ناك ْنِإف رظنّيلف ؟آل أ

 . ةنئفلا ةئَباصأ ْدَقَف ًامارح

 قير ءاعُدم ءاعدب اعد نم لإ وجيل امو ٍساَنلا ئلع نا أيل

 مهدي ُدَأ الق يلفأ يتآ مي ني يسنتل تحال ؛ ىنيعل دك مْوَ

 107 ُتْعَِس يّنأ َكِلْذو ريثك الو ٍليلَق ىلع ُرِدَقْنام 0 ا
 هلهأ ٍضيرَملا نو اينُلا ّنِم ِنمْؤُملل ةيمح ُدَّقَأ ئيلاعت هل ّنِإ) :لوقي لكم شنأ

 , 2 ريَخلاب هِدَلَّول ٍدلاولا ّنِم ِءالَبلاب ِنِمْؤُملل ًادهاعت ُدَشَأ هللأو ماعطلا نم
 ُهّلَكَتي الو .رش هيف َمُلَكَتَي نأ هيَلَع ُبِحَي يذلا َلَحْدَمل لَخْدَيل ٌلُجَولا َّنِإ

 .ًادبأ ناك ام لإ ُدّيْلَق ْدوُحَي دق

 ءىارمألا ُباوبأ :َلاق ؟نفلا ُئفقاوم امو :َليق ءِنَمفلا تفقاومو مايا
 2 لو «بذكلاب ُهَقَدَصُيَ ريمألا لولإ مُكدَحَأ ٌلْخْدَي

 لوَأو ءاينُدلا يف مَْي ُرِخآ م َمْوَيلا اذنه ّنأ ئرأ نأ َالْوَل :هْضَرَم يف لاقو
 «نغلا ىلع َرَمفلا ٌتحأ ينأ ُمَلْعَ كن ؛ ملل هب مّلَكَنأ ا ةّرخألا نم مو

 راصنألا فيلح #8 هللا لور رس بحاص «هللأ دبع وبأ ىناميلا ىسبعلا ناميلا نب ةفيذح )١(
 فلاحو ةئيدملا لإ برهم هموق يف امد باصأ دق لسح هدلاو ناكو ؛نيرجاهملا نايعأ نم
 ًادحأ ةفيذح هنبأو وه دهش ءراصنألا مهو ةيناميلل هفلحل ناميلا هموق هامس.ف لهشألا دبع يب

 يضر نيئالثو تنم ةنيم نامثع دعب نئادملاب يفوت ءاطلغ ةباحصلا صضعب هلتق ناديلا دهشتساف

 (ز) .(731/7) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هلأ

 (ز) .(7ا/ال )١/ ةيلحلا يف ميعن وبأو )371/37-17335(7١040(0 ريبكلا يف ة يناربطلا هاوزا (9)

 ا/ و



 : اناا اع ءادع ثينح قايل رض تيوملا كرعا ور غدعلا قلع ةلدلا هفنخأو
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 ١ "مادحدلا نب تباث م وبأ)

 لاق [؟4 :ةرقبلا] هرم ُهَفِعِدَصِ امسح اَنضَرَك دا ٌضرَقُي ىلا اَذ نت 9 : ْتَلّرَن امل

 ابأ اي ْمَعَت» :َلاق ؟ضْدَقلا اّنِم ُديرُيل هلآ َّنِإو 5 َلوُسَر اي :حادحّدلا وبأ
 :لاق ءُهدَي لكَ شأ ُلوُسَر ُهلَواَتَف ؟للأ َلوُسَراي َكَدَي ينرأ :َّلاق «حادحلا
 ا آو ةّلْخَن ةئمتس هيف ُهَل هطئاحو - «يطئاح يبَر ُتْضَرْفَأ يّناف

 (ءيبَر ”هتض رقَأ لَقَف طئاحلا 0 يجرخا ٠ خادحتلا اي ئدانق 0

 لاف .مهمامكأ يف ام فتور موهاوفأ يف ام جرخت اهئايبص ئلإ ث

 . "”«حادحّدلا يبأل ةنَجلا يف حاد (9قّلَع ْنِم مك» عنخ

 ب ف د

 «ةحادحالا نب تباث :لاقيو ءراصتألا فيلح «ساي) نب منغ نب ميعن نب حادحدلا نب تياث )١(
 دحأ ةوزغ يف نيملسملا نم لتق نم رخآ نم ناكو ءةحادحدلا ابأو ءمادحذلا ايأ نئنكيو

 (ز).(١087/1 ةباصإلا) )127/١(: ءالبنلا مالعأ ريس . مهنع هلأ يضر

 (ر).اهلثحي ةلختلا : حتفلاب قّدَعلا 6

 (ز) ٠١(0)51١954(. /5) كردتملا يف مكاحلاو 22001 هدنسع يف دمحأ هاور (')

 ١لا



 0 نب رميوع ءادردلا وبأ)

 ل ل

 . مهوضفُن الق ْمُهوُبِحت مل نإف ُتلْمَأ اوُيِحَأف م دزجع نإف ؛ «ملعلا اوبلطا

 ٌلَمْعَي الو ٌمَلْعَي يذلل لِ 1 ل أ ةاش ولو وت َجال ذلل

 . هللاب الإ َحَلَع ٌنيِعَتْسَ هئَيال ْنَم هتلظأ ذا ىلإ سائلا . 0 ْ

 . ةلما مك ٍةَعاص ُرُكََت

 .َنوُمَلعَتي ال مكلاهَجو هَنوُبَمْلَ مُكَءاملُم ئَرأ يل ام

 اوَنَب اموق إو فب ْمُئْرِوَأ ام ْمُكَْرَت وب ْمُكَل لفكت ام ئلع | ؛لبقأ ْنَق
 ْحُهْلَمَأو اروبق مُهناينُب َحَبْص ا ادع اولَمَأو ءارتع اود ةانيلخ

 . "روب مهعمجو ؛ًارورغ
 يف َرْيْخالو ءٌءاوس رجألا 9 َمَلعَتُملاو ملاعلا ناف ا وملعو اوملع

 ل

 0 .اههذعُت سانا

 ةببح هللا هّبحأ اذإف ءّلَجَو ع ”شنأ دَمَحَأ ىلاعَت , هلل ةعاطب لمع اذإ دْبَعلا نإ

 0 "هضعب هللأ هضْعْبَأ اذإف تشأ ُهَضْمْيَأ ل ة ةَيِصْعَمِ لِجَع اذاو يقلخ لإ

 . كلهتف سماخلا نكت 2-21 .م وأ 0 ًاعبتم وأ ا وأ ًاملاع لغا

 1 عِدتبُجلا : لاق ؟سِماكلا نم : نسحلل ليق

 َدهْسو ءرْدَب موي َملسأ ءآمالسإ راصنألا رخآ «يجرزخلا يراصنألا سيق نب دبز نب رميوع ءادردلا ربأ (1)
 نيتنثأ ةئس ١ نينص ثالثي نامئع لبق يفوت 2 كثأ لوسر لهب ىلع نارقلا ا صم وهو لدحأ

 (ز) .(73780 /؟) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هللأ يضر رازي روهشم قشعدب هربقو نيثالثو
 .ًابارخ يأ (؟)

 )0 5 ةوغصألا ةقضص حتسست سضعب نم تيئملاو «نساحملا نساحأ نمو ْئلوألا ةعيطلا ند طور نيسوقلا نيب م )2
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 ايندلا ّنِم ٍءيَش ىلع َتْفَرْشَأ اذإو ءِءاَرّضلا يف َكرُكْذَي ِءاَرّسلا يف هشنأ ِرُكْذا
 . ريصَي اذام ىلإ رظنأف

 يَهَمْوصو ئَقنَحلا َرَهَس َنوُنبخَي فيك مُهراطفإو سايكألا ؛ مون اذّيح اي

 .نيّرتُْملا ِةَدابِع ْنِم ُحَجْرأو ُلَضْمأو مظْعَأ '' ”هيقيو ئوقت ْعَم دب ْنِم َةَرَذ لاقثمو

 : تلق إف ؟َتْلِهج ْمأ َتْنِلَعأ :ةمايقلا مْوَي يل لاقي ْنأ ٌفااخأ ام فّوح

 َِِه ةَرِجاَّرلاو «تدَمَتتَأ لَه ٍةرِمآلا اهتّيضرفب تذخأ الإ ةيآ قي ال ُتْنِلَع

 . عمسي ال ءاغدو ميشال سفنو عمتي ال مدع ْنِم هلئاب ذوعأف «تجدُزأ

 .هّلُك كيخأب َكَل ْنَمو فريق نم يَ + خألا ٌةبتاعم
 مهن َتْرَرَق ْنِإو «ءَكوكدُمي 3 هتك نإو ءكوذدقان نماثلا تدّقان نإ

 ٌنِمْؤُم ْعَوَجَت امو َكِرْفَف موَيل َكَضْرَع ْبَع :لاق ؟ينْرُمْأَت امف :َليق ءَكوُكَرْدأ
 هنأ مكرم رفضا هم يش نم أ ىلإ تح قة :

 0 ساّنلاو ليلا يرست اهنإف :مولظَملا ةوعدو : ''ميتبلا ةَعَْ و مكي

 5 اهني طفت ةطقوت ْنِم ئلاعت هللأ ئلإ ٌبَحَأ ةَقَدَصِب ٌنِمْؤُم َقَّدَصَت ام

 .اهب اهلل مُهَحَفَن ذك َنوُقَرفتيف

 مثبِرْش الو ؛ٍةَوْهَش ئلع ًاماعَط متلك امَ ؛ تملا دعب َنوُواَرْمُكَأ ام َنوُمَلْمَت ول
 0 تادعصلا لإ متْجَرَحْلو ويف َنوُلِطَتْسَ آني مُتلَحَ الو قَوْهَش : ىلع ًابارش

 . مكسفنأ لع نوكبتو قكرودِص نوُبِرضَ
 :لكوتلل صالخإلاو ءرَدقلاب اضخلاو ءمكحلل ُربَصْلا ؛ناميإلا ةَوْرْذ

 .ٌبّرلل ُمالْسِتْسالاَو

 ئىري الو سانا دنع ام ىرتي نو نا كلا رغاف عامج لكلا لْيَو

 .ظيلغ باسج ْنِم هَل ٌُلْيَوو ءراهّئلاب َلّيَللا َلَصَوَل عيطَتسَي ْوَل ُهَدْنِعام
 .ديدش باذعو

 (ز) .(نيقي) لدب (نيد) :ةوفصلا ةفص يفو )١(
 )0ر١  «ميتيلا ةوعدو) :ةوفصلا ةغص يفو )10

 (ز) .دّْعص عمج ءقرطلا :تادعصلا (1)
 .همف حتاف :رغاف ((4)

 ب



 مر ًاريفعت

 ئرت نأ :َلاق ؟قافثلا 0 رق فاننا مدح علا رص أ

 ْمْوَي همْوَيف ٌهاوَهِل آعبَت ُهْلَمَع ناك ْنِإف ُسلَمَعو ارم تش لُجّرلا حبصأ اذإ

 . حلاص مْوَي همْؤيف ِهِلَمَعل أعبت هام ناك نإو ءعءؤس

 مهتدقت نإ 6 هبف قرروا اكو اوحبصأق ( هيف كشال اقَرَو َنساَنلا تك َرْذأ

 . كوكي مَ مهتكَرَت نإ ٌكلوُدَقَن

 هنأ ؛ مّدآ نبأ ٌكَرْيَق نوكت لل ْنَع اهنإف كِيَدَقِ ضْزألا أط ؛ مآ نبأ

 ٌةلرمع مده يف ُلّزَت ْمَل كنإ ؛ مدأ 0 َبَهَذ مْوَي بهذ امَّلُك ْماَيَأ تنأ

 . كم َكتَدلَو مي ْنِم

 ؛ةدايزب ايندلا ُهْنَنَأ اذإ ُهّنأ َكِلذو هِمَلِع ْنَع ْنصْقَت ِهِلْفَع يفوألإ د دحأ ْنِمام
 هعْفْتَي ام ءَكِلْذ هنزحيالا ؛هرمع مده يف نابئاد ٌراهَّتلاو ليللاو .ارورسم َلَظا

 . ص ٌلَمَعَو كيو لاف

 : لاق ؟بلقلا هَق رفت امو : ليق ٠ ءبلَقلا ةقرت ْنِم كب ْذوُعَأ ين ٍيِهَللا

 لاي داو لك يفدل عضوي ْنأ

 . كَحِضَي ّوُه و ةّنجلا ُهدَحَأ لَخْدَي ىلاعت شأ ركب 7 مهتسلأ نيذْلا ّنإ

 سلاجعمو مكايإو فجيفو ةرصيو ةناسل 2 هن مِلْسُحلا ِءرملا ةَعَمْوَص معن

 59 . يخلتو يهلت اهْنِإف قاوسألا

 لحجر سيل 0 رعشت ال كلام :هنع 'ئلاعت هللأ يضر ءادردلا يبأل ليت
 :اوُممسأف تلق انأو : لاق ؟أرغش 0 دول را حبا

 ويل

 ادارأ انتم لإ 601 نديماتو هايم يلطعي نأ 7 رجملا 1-0

 ادافتْسأ ام ُلَضْنَأ شأ ئوقتو نلاقو و يتّدئاف :ٌءَملأ 00
 0ك 7 نزل

 و 6 0111 .ًَ م يف ساه سا ل“ 0. -.

 ىلإ مُهْضْعَب ىكبف ءاهلهأ َنيِب قرف صربق ْتَحِتْف امل : ريفن نب ريبج لاق
 َّرَعَأ مْوَي يف كيكبُي ام :ثلقف ءُمَدْحَو ًاسلاج يكبَي ءادرّدلا ابأ ٌثيأرف :صضْخب

 ال



 ُهَرْمَأ اوُكَرَت اذإ هللأ لع َقلَخلا َنَوْهَأ ام :َلاق ؟ةلهأو مدلسإلاو هيف ,ىلاعت ”هللأ

 . رت امك اوراَصَق ئيلاعت هلأ َرثأ اوُكَرَت ُكّلُملا ْمُهَل هَ ٌرهاظ ٌةَرهاق ة ا ا

 ؛نوحئار اًنإف اودغا :َلاَق ةَرانج ْئأر اذإ هنع ئلاعت هللأ يضر ءادردلا وبأ ناك

 ًاظعاو توملاب ئفك «ةعيرس ةلفغو «ةغيلب ةظعوم «َنوذاغ اًنإف اوُحْوُر وأ
 .(هل لقع ال :ينعي) فل َملِح ال ءرخآلا يقّبيو «لوألاف لوألا ُبِهْذُي

 لطرف ٍةّدِراب ةليل يف هنع ئلاعت هلأ يضر ءادردلا يبأ ئلع سان لّرَن
 ماعطلاب انيلإ لسرأ دقل : مهضعب لاقف ءٍِفْحْلِب ُلِسْرُي ْمَلو ٍنْخُس ماعطب ْمِه

 ةآر بابلا ئلع َماق اذإ ئتح ًءاجف هل َنيبأ وأ يهتنأ ال «ةرقلا عم 0

 تب الإ كارأ ام :لاقف كدي ال ام الإ بايثلا ّنِم اهيلع َسيل نآرمأو ءٌاسلاج

 ءاهيلإ انَشُْمو انَفُْحَل انْمَّدَق ءاهيلإ ٌلقَسَت ًاراد انل َّنإ :لاق ءهب انتب ام وحنب

 . " لقئُملا نم هين ثقستلا 101[ ووؤك قع انينبأ نين نو
 0 ًابْنذ 00 ذك ٍلْجَر ىلع هنع ئلاعت هللأ يضر ءادردلا وبأ َرَم

 ؟هيجرختّسم اونوكت لأ ا”بيلق يف ُهومَتدَجَو ول متيأرأ ؛ لاقف و

 ًالقأ :اولاق «٠ ؛مكافاع يذلا هلأ اودّمْحآو مٌكاخأ اوُبسَت الق :َلاق ءْلَب :اولاق

 . يخأ وهف هكَرَت اذإف ُهلَمَع ٌضغبأ امّنإ :لاق ؟ةضخت

 َكَنَحِص منّتغا يخأ اي :امهنع ئلاعت هلأ يضر ناملس ْئلإ ءادردلا وبأ بتك
 ةَوْغَد مدّتغَأو ُهّدَر دابعلا عيطتست ال ام ِءالبلا نم كب لزني نأ لبق ٌكَعارفو

 :لوقي ِككَي هللا لوسر تعمس ينإف «كتيب دجسملا نكيلو «ئلتبُملا
 ٌدجاسملا تناك نمل ئلاعت هللا ّنِمَض دقو ''*”:يقت لك ثيب َدِجاسَملا َّنإ#

 «ئلاعت هللا ناوضر لإ طارصلا ئلع زاوجلاو َةَمْحَرلاَو حْوّرلاب مُهتريب
 د1 ا ما

 )١( .دعصملا ةقاش :دوؤك ةبقع 3
 .(11* ١/ ةرفصلا ةفص رظنا) دمحأ ءاور :يزوجلا نبأ لاق ؛ربخلا اذنه (؟)

 .ةميدقلا ةروجهملا رثيلا :بيلقلا (*7)

 :ظفلب (904١٠()/01/ا) بعثلا يف يقهبلاو )5١4/١(. ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور (؛)
 (ز). ؟يقت لك تيب دجسملا#

970 



 ٌلوسر ُثتعمس يّنِإف «كماعط نم همعطأو ِهِنْدَأو ميلا مَحْرا '”[يأ ايو]

 كح : 56 أ ٌلوسَر ُهل َلاقف ؟هبلق ةواسق يكتب لَجَر ةاتأو لوقي ٍةِكي شأ

 همعطأو ..هسأر ىلع ْحَسْمَأو عكنم ميلا ندا“ لاف عت معن : لاق ؟«َكْبلَق َنيلي نأ

 ال ام عّمْجتال (("”كتجاح الع ُرِدْقَتو «كبلق ُنّيلُب كلذ ّنإف «ٌكياعط نم
 موي اينَّدلا بحاصب ٌءاَحُي» : لوقي لي هللأ لوسر تحمس ينإف هركش عيطتست

 اَمَكَت املك هفلخ ”لامو ولام ّيِدَي نيب وهو ٠ اهيف ئلاعت هلأ اطأ يذل ةمايقلا

 يذلاب ٌءاحيو :لاق ؛ ,كيلع يذلا َّقَحلا َتيدأ دفق ضنا : هلام هل لاق ؛ طارصلا هب

 لَم كليو :هل لوقيو هلام هرثعيف هيفتك َنيِب هلامو هيف ىلاعت هللأ عِطُي مل

 تندَح دح " «ليولاب وعدي ئتح كلذك لازي الف ؟َيف ئلاعت هللا ةعاطب "تلمع
 دُيعلا لازيال١ :لوقي كك ذأ لوز تحمس يِنإو ءامداخ تيرتشأ فت

 ؛”«باسحلا هيلع ب بجو مدح اذإف مدي مل ام: هنم وهو ىلاعت ٠ هللأ نم :

 :لاق ؟يكتشت ام :هل اولاقف ؛هنع ئلاعت هلأ يضر را وبأ ايكتشا ٠

 :لاق ؟ًابيبَط كَل وعدن الفأ :اولاق ءَهّنَجلا : : لاق ؟يهتشت ام :هل اولاق «يبونذ
 . ينعجِضْأ يذلا وه

 هْبَطْحَأو ءاينُدلا يف يِنَجَرَرَتف ينبَطَح ءادردلا ابأ َّنِإ :ءادردلا مأ تلاقو
 َكِلذ ِتْدَرَأ نإ :ءادردلا وبأ اهل لاق ءَةّنَجلا ىف هينَّجْوَرَت نأ كلأْسَأَف "9كيلإ
 ال :ثتلاقف ةيواعم اهبطحف «ٌلامج اهل 0 و تامف ءيدْعَي يجوزَتت ُدلَف

 ئلاعت هللا ءاش نإ ِءادرّدلا ابأ َجَرَرَتَأ ىتح اينُدلا يف اجْوَر ٌحَرَرَتَأ ال ثآو

 ءيِلُكو يلّمْعا آل :َلاق ؟ةَقَدَصلا ُلكأأ َكَدْنَب ٌتِجَعَْأ نإ :هل تلاقو

 (ز).ةومنصلا ةفام نم ةدايز نيسوقلا نيبام )١(

 (ز).(781١1) (58 /1) بعشلا يف ءادردلا يبأ ىلع ًافوقوع يقهيبلاو (1114/1) ةيلحلا يف ميعنوبأهاور (؟)

 ١) ةيلحللا يف ةميعت وبأ ءاور )١/  »42114/ال) بحشلا يف يقهيبلاو ١٠١61( )789( :ظفلب ١يؤتئ

 (ز) .؟لاملا بحاصي
 (ز).(40377١1) (8١/ا) بعشلا يف يقهيبلاو 000119 /1) ةيلدلا يف موحن وبأ هاور (:4)
 0 (كيلإ هبطعتأ اذأق مولا :ةوذصأا ةفص يفو (6)

 الك



 .ةقدصلا ىلكأت الو َلّيُْسلا ىطقتلا :لاق ؟لّمَعلا نَع ُتْفُحَض ْنإف :ثلاق

 نم ءاذنه يموَي لثمل َلَمْعَي ْنَم :لوقي لْعَج رضتحا امل هنأ :اهنعو

 1٠١[. :مامنألا] و ََّم َلَوَأ ءوب أوُمِموُي دل اَمَك َجُهَردصَبََو هتدتفأ بْلْتَو »
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 7١2(ديلولا نب دلاخ)
 هيلع ىلاعت هلأ يصر

 يدَمَج ىف امو «فْحَر اذكو اذك ُتيقل ْدَقَل :لاقو ئكب ًةافولا ُهْئَرِضَح امل

 ٌتثومأ اذ انأ اهو حمري ةنْعَط وأ ءمُهَسِب َيْمَر وأ «فيسب ةَبْرَض هيفو الإ دبش

 مانيلا ناب لح علا تنوي امك للا تتش عا زل
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 ناميلس وبأ «بعك نب ةظقي نب موزخم نب رمع نب هللأ دبع نب ةريغملا نب ديلولا نب دلاخ )١(
 يف أملسم رجاه .ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ تخخأ نبآو .ءيكملا يموزخملا يشرقلا
 قَدٌرلا لهأ براحو .آنينحو حتفلا دهشو .هتؤم ةوزغ دهشف ًايزاغ راس مث نامث ةنس رفص

 نيرشعو ئدحإ ةس صمحب يفوت ؛هللأ فيس ِةَك ُنِبَّنلا هاَمَّسو ؛قارعلا ا!زغو ؛ةمليسمو
 ١ (ز) .033/1) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هللآ يضر

 ىف



 (2١10 صاعلا نسب ورمع نب هللا دبع)

 امهنع ئلاعت هللأ يضر

 : لاقيف َنوُرّربيف ؟اهئيكاسُمو ملا مذله لا رقك نبأ :لافيف4 نومك لاق
 لاومألا َتْيْلَوَو ءٌوَّدْغَأ تنأو انْرَبَصَق "'اانيلثبأ ؛ٌبَراي :َنولوقيف ؟ُْكَدْنِع ام

 ءٍنامّرِ ساّنلا رئاس لبق َدّنَجلا نولخديف مَُفَدَص :لاقيف ءانريغ ناطلّشلاو

 ل يِوُذ ئلع باسحلا ةَّدِش ْئَقْبَتو

 َنوَقَزرُيو َنوُفَراعتي ريزارزلاك رض ِيَط ٍِفْوَج يف َنينمْؤُمْلا حا زر : لاقو

 .ةّنَجلا ِرَمْث ْنِم
 متْخَرَصلو «مٌكُروهظ َتفَصقَت تح 0 ةدَجَسل ملعلا ّقَح َنوُحْلْعَت و : لاقو

 .اوكابتف َءاكبلا اودجت مل 1 0 «مكتاوصأ عطقنت ْئ ' يح

 قدسنا نأ ف ّيلإ هكأ اح دفا ةيفخ نناذكلو عَمْدَأ نأل :لاقو

 .رانيد فلأب

0 

 قب :ليقو «نامجرلا ءلبع وبأ :لءقو ( لدلوحم وبأ «لئاو ْنِب ماعلا نه ورح# ند هلأ كي )010(

 يبنلا هريغ ملسأ املف صاعلا همدمأ ناك لاقيو ءهيبأ لبق ماسأ دقو «يمهسلا يشرقلا ريصن

 ًاملع ع يبنلا نع لمح .لمعلاو ماعلا يف خسار ماقمو للك ةاضفو «بقانم هآو نأ ت-يعب 2

 ةنس ةريغصلا هرادب نفدو «رصمحب يفوت : ليقو «نيتسو ثالث ةنم ةرحلا يلايا يفوت ا

 هدلو امأف : ركب وبأ يقربلا نبأ لاقو «ةكمب :لاقيو «فئاطألاب تام :,لمقو ع رمحامو لسححل

 (ز) .(1/4 /7) ءالبنلا مالعأ ريس .ماشلاب تام :نولوقيف

 (ز) .اننياتبا :ةوفصلا ةفص ىفو (؟)
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 سانلا ٍلوقعي هيف ّجَرْعُي نامز ساّنلا ئلع يتأي :هنع ئلاعت هللأ يضر لاق

 ٠ ا .لقع اذ ًادحأ هيف دجت ال ليتح

 .يلابلا ٌكارشلا ُهَنأك ؛ِههْجَو يف عومّذلا ئرجُم ناكو
 . يغابلا َّكدَل ٍلَبَج ئلع ٌلَبَج َْمَب وَ : لاقو

 .مارح هفوج يف ٍءىرمأ ةالَص ئئلاعت ”هللأ لّبقَي ال : لاقو

 .ةلفان وهف ًداز امف .2"”َّنُس مْوَي ّلُك ضيرملا ٌةَدايع :َلاقو
 ْمظعأ تْنَّللا ُمَبتَي امو ءهتَبقاع َءوُس َّنَرمأَت ال ِبْنَذلا بحاص : : لاو

 0 لامشلا العر ٍنيميلا ئلع ْنّمِم َكئايح هلق «“ ””ِبْنَّذلا نم

 "ب كب مناص "هللأ ام يردتال تنأو ككشمو ةتعنص يذلا تندلإ: نم مظْعَأ

 َكنْرُحَو ءِبْنَذلا ّنِم ُمظْعَأ هب َتْوْفَظ اذإ ِبْنّذلا كرو ءبْنَذلا ص ُهظْعأ
 رْبِس ْتكَوَح اذإ حيكلا ّنِم َكَفْوَخو ءِْنَّذلا ّنِم ْمَظْعَأ َكَناف اذإ ِبْنَّذلا ئلع
 ّنِم ٌمظْعَأ] َكيِلِإ هلا رط نو كوفر لال "اج لا لع تارت كباب
 ا

 رْبَج 5 هللا لوسر مع نبأ .يكملا يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب سابع نب هللأ دبع )١(
 ةرجهلا ماع لبق ءمشاه ينب بعشب دلو ءريسفتلا مامإو ءمضخلا رحبلا ءرصعلا هيققو «ةمألا

 مالعأ ريس .ةنس نيعبسو ئدحإ شاعو «نيتسو عبس وأ نامث ةنس يفوتو «نينس ثالثب

 (ز) .(771/5) ءالبنلا

 (ز) .ةنس ةرم ضيرملا ةدايع :بابحألا عمجم يفو (؟)

 (ز) .هتلمع اذإ :ةدايزب ةوفصلا ةفص ىفو ()

 (ز) .ةوفصلا ةفص نم تيثملاو ؛نساحملا نساحأ نمو ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيبام (4)
 (ز) .نماحملا نساحأ نم تيثملاو «ْئئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب اه (0)
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 ٌثَحنأ ؟هنلأ ءاش ام وأ ٌةَعُمُج وأ آرْهَش َنيملسملا َّنِم تيب ّلْهَأ َلْوُعَأ ْن

 0 ةّجَح دعب ةّجبح نم ّىلإ
 . هللأ ليبس ى رد ةقينأ رائيد نم

 :َلاقو ؛هيثيع ئلع هًعضوف سيب ةذخإ مُهردلاَو رانيّدلا ترض امل :لاقو

 ,؟'”دالا خد كبو مك كيو ةينطأ كب « ينيع دقو ؛يداؤف 1 تن

 . يندبعي نأ اينّذلا بحب مدآ نبأ نم ٌتيضَر

 تملا نمْؤُمْلا اهاقلَي َدِش خا :لاقو

 ؟ ميكحب لو ةمكحلاب لَكَ لجكلا َنإف (ٌتْعِمَس 0 ةمكحلا لش

 : .مار ريغ نم تَجرخ ةيمرلاك وكت

 ةالَصلا َكوَْي نأ ئلإ هنم ُجاحَي امُهجآلع نإ :هَل ليقو ؟هُرَصَب بَ ائَلو |
 (”ةالصلا َكَرَث ْنَم هنأ تْنَّدُح ينإ ؛ةدحاو ةَعْكَرالو هللأو ال :لاق ماي

 . "”نابضع ِهيَلَع َوُهو هللآ يقل ًادّمَعَتُم ةَدحا ا 0

 (ز) .راثلا سائلا لخدأ :ةوفصلا ةفص ىفو )1١(

 (ز) .ةدحاو ةالص كرت نم :نساحملا نساحأو قوفصلا ةفص ف و (90)

 ؛؛نابضغ هيلع وهو هللأ يقل ةالصلا كرت نم» : ظفلب دئاوزلا عمجم يف ,يمثيهلا ءركذ ثيدحلا (5)
 (ز) 1590/١(. عمجملا رظنا) ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور :لاقو

 ثا



 7 ريبزلا نب , هلل دبع)

 : همالك نمو

 .موسْفنَأ نم اهتوُدِرْعَيو ءاهي َنوُنَرْعُب تامالع ىوقثتلا لم ّنإف :ٌدْعَب اَمأ

 «نآرقلا مكُحل لو ءِءامعّتلا ركشو ءءاضقلاب ّئضرو ءءالبلا ىلع رْبَص ْنِم
 ؛هيلإ لمح ُهَدنِع ّقَحلا قفن نإ ءاهيلإ لِمَ اهيف قمنام ٍقوُسلاك ٌمامإلا امّنِو
 . ٍلطابلا ّلْهَأ ُهَءاجو ؛هيلإ لمح ٌدَدنع ٌلطابلا َّىَفَن نإو ءٌّقَحلا لهأ ٌهَءاجو

 2 د ن
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 ريمأ ؛ةرم نب بالك نب يصق نب ئزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ماوعلا ني رييزلا نب هللا دبع (1)
 .ةنيدملا يف نيرجاهملل دولوم لوأ ءينذملا مث يكملا يدسألا يشرقلا بيبخ وبأو «ركب وبأ نينمؤملا

 .جابيدلا ةبعكلا اسك نم لوأ وهو :؛ثيداحأ ةياورو ةبحص هلو ءئدحإ ةنس ليقو «نينتثأ ةنس دلو

 .جاجحلا رمأب ؛نيعبسو ثالث ةنس ةرخآلا ئدامج ىف لتق
 راد تديز مث نينمؤملا مأ ةيفص راد يف ةرونملا ةنيدملاب هتتفدف همأ هتلمح :هللأ دبع نب بعصم لاق

 (ز) 7717 /8) ءالبلا مالعأ ريس .هنع هللا يضر هبرقب ينعي يك يبنلا مم نوفدم رهف دجسملا يف ةيفص

 ١م



 (17!(قيدّصلا ركب يبأ ثنب ةشئاع)

 نينمؤملا مأ
 امهنع ْئلاعت هلأ يصر

 :اهمالك نمو

 .ًاَباَذ سائلا َّنِم ةدِماح داع ؛هللا ةيصْمَمب ّلمَع اذإ َدْبعلا َّنِإ
 َقِبْسَي نأ ُهَرَس ْنَمَف ءبوئألا ِةَلِق ْنِم ْمُكَل ٌريخ ٍءيشب هلل اوقلَت مل مكن - ِع 8 َ َُث 0 7 م 5 َ مهر < ,درع

 سوو 6<
 4 ماهو يس .ةسإم مو 7

 .بونذلا نع ةيسفر فكيلف دهّدجملا تئادلا

4 ١ 3# 

 يع لاق ه4 ح هقار ألا لوك فيكما هن ممتك راه ةاياغ ل و

 «لبفأف يباتك َكَءاج اذإ :انئاخ دق الإ ٌهارأ ام للأ وف ؛ريمع ئلإ ٍبْنْكا :هبتاكل
86 

-- 

 9 1 ىلا يلم رس ىلا ا 2 و 3 . 00 :َء

 ءهتعصقو هداز هيف ٌلَعَجف هبارج ريمع ذخأف ؟َنيملسُملا ّنم تيِبَج امب لبقأو

 ءاسن هقذأ .ةةيبنلا ةجوز ١ نينمؤملا مأ ؛ةيكملا ةيميتلا ةيشركلا قيدصأا ركب يبأ تنب ةشئامع 01(

 .اهاوس اركب جوزت امو «ةجيدخ ةافو دعب 8# اهجوزت «قالطإلا ئلع ةمألا

 عيس ةنس ؛معيقبلاب اليل تنقدو ءرتولا دعب ناضعر رهش نم ةرشع ةحباسلا ةليللا ىف تيفوت

 ئلاعت هلأ يضر ؛«رهشأو ةنس نوتسو ثالث اهرمع ةدمعو («نيسمخو تأمك : ليقو ١ نيسوححاو

 (2(02 /1) ءالبنلا مالعأ ربصبا . نيمأ نينمؤحلا تاهمأ نعو اهذع

 .دهاشملا نم ائيش دهشي ملو 2 يبنلا بحص «دهازلا يسوألا يراصنألا كحس نب ريم

 . هنع هللأ يضر ميقبلا يف نفدو ٠ صمح- نم هعوجر ءاعب ردم هقاللح ىف ىفوت

 (ز).(١921-578ا//١) ةرغصلا ةغفص رظناو )7/:١١1( ءالبنلا مالعأ ريس
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 ةنيدملا َلخَد ليتح يشمي صمح نم َلبقأ مت ىَتْرَتَع ذخأو «2"”ةتوادإ قّلَعو

 تسلأ ؟ينأش يف ئرت امو :لاق كأس ان« ةمع ٌلآقف فنول تحس نفذ

 نأ ةظف ؟كِعم امو: <لاق ؟اهنورقب اَهَنْجَأ اينّدلا نعم ندبلا يحض نارت

 لسغأو اهيف لكأ يتعصق و .يداز هيف ُلَعْجَأ يبارج يعم : لاق ءلامب ءاج

 اع "'يَتَرْتَعَو ءيبارشو يئوضَو اهيف لمحأ يتوادإو «يبايثو يسأر اهيف

 :لاق  يعاتمل عب الإ انِّذلا ام هللآ وف «يل ضرع نإ ا

 : لاق ؟ةّيادب كل عرب دحأ ناك امأ :لاق مَعَ :لاق ؟ يلفت تجف

 ؛مِهِدْنِع ْنِم تْجَرَخ َنوملْسُملا َسْنِب :ٌرمع َلاقف ءمُهتلأس امو ءاولَعَف ام

 نو مُهْتيْأَر دقو «ةّبيغلا نَع هللأ كاهن ْذَق ؛رمع اي هللا قنا :ٌريمع لاق

 .ةادغلا ةالص

0 2 2 

 ("7سوأ نب دادش)

 هنع ْىلاعت لأ ىصر

 .2ويلَع تركه ءاهب ْثَبَ ةرفشلاب ايفا :ويالغل لاقف ءِرَفَس يف ناك
 قر اهظفحأ يأ- اهُمِطْحَأ انأو الإ ُتْيَلْسُأ لَم ةَمِلكب تلك ان :لاقف

 ُتْعِعَس :ْمُكَل ٌَلوُقْأام يم اوظَفَحَأو نع 00

 : تاملكلا ٍءالؤه اوزنكاف ةّضفلاو َبّهَّذلا ْنِماَنلا ّرنك اذإ» :ٌلوقي لكي هشأ َلوُس

 )را ئلغأ ُحْتَفلاو ءاهرسكو ميملا حتفب ٌةرهطَملا :ةوادإلا )1١(

 ١) حمرلا حرك حز اهيفو ءحئمّرلا ّنِم م ْرَصْقَأو ءاصعلا ّنِم ٌلَوْطَأ :نيتحتفب َُّرَعلا (6)
 ,نمحرلا دبع وبأ :لاقيو ءئلعي وبأ «٠ تيان نب ناسح يخأ نبأ ؛يجرزخلا 200 )0

 سمخ نبأ وهو «نيسمخو نامث ةنس اهب يفوتو ءسدقملا تيب لزن «مهئاملعو ةباحصلا ءالضف نم

 (ز). 05194 /) ةباصإلا 47١(« /7) ءالبتلا مالعأ ريس .هنع هللأ يضر ةنس نيعبسو

 (ز) .ةوفصلا ةفص يف ءاج امك ةصقلا هذنه يوار ةيطع نب ناسح :انه لئاقلا (4)

 م



 َرْكُس َكُلأْسَأو ءِدْضُرلا ئلع َةَميِرَملاو ءرمألا يف تالا َكْلاَسَأ نإ 0
 ءاقداص ًاناسل كلأْسأو ءآميلَس ابْلَق َكلأْسَأو «َكننَدابع َنْسُح َكَلأسأو ءكتَمْسن :

 ملعت امل كا عت رفْغَتْساو مَلْمَت ام رش : ذو قب وأو مت مرخخ نم أما
 7 ل بويغلا ٌمالَع تنأ َكْن

 هشارف ئلع ُبَلَقَتَي شارفلا َلَحَد اذإ ناك ُهَنأ :هنع نلاعت هلأ يضر هنعو
 ئتح يَلصَيِف «ٌموُقيف َمْوّنلا يَّنَع ْتَبَهدَأ َراَّنلا َّنِإ ؛هُهَّللأ :ُلوقيف ْمْوّنلا ديتأب ال
 . حبصُي

 َبابسأ الإ ٌرّشلا نم م اًورت ملو دب داب الإ ِْبَحلا ّنِم اوت ْمل مكن :لاقو

 انّدلا نإ ءرالا يف هريفاذحب ُدّلُك ةّشلاو ءةّئَجلا يف هريفاذحب ل را

 اهيف ْحَكْحَي ٌقداص ّدْعَو ٌةَرخآلاو ءرجافلاو : اهنم كأي "”رضاح ضرع
 نع ورك لو هقوعالا ءانبأ كوب | وزوكت هلو اهنا لكلرج وهات "كللك
 . ايندلا ءاتنأ

 دّمَألا هذنه ليلع ٌفاخأ ام َفَوخأ َّنِإ :ًةافولا هترضح امل دادش لاقو
 :ةيمخلا ةوهشلاو ٌءايكلا

 ناسح.الا رظناو احعيحممص يف نابح نبأ هأآورو هل ظفللاو (1331/1) ةيلحءلا يف ميعن وبأ هاور (١)

 ((71019/) ثيدح (77) باب ءتاوعدلا باتك يف ءهننس يف يذمرتلاو «(1911) )1١4/7(
 (ز) )١7١8(. ثيدح )١١( باب ؛ركذلا دعب ءاعدلا باتك يف ئلس يف ىئاسنلاو

 م



 (١/!(ةيفنحلا نبأ دمحيم )

 : همالك نم

 0 ِهِيَرْشاعُم ْنِم دِجَي ْمَل ْنَم يفورعّملاب ْرِشاَعُي مل ْنَم م ميكحب سيل

 . اجرك هَل هلل هللأ لعَجي

 .ٌردَق ُهَدنِع اينّدلل ْنَكَي مل ُهُسْقن هن هيلع ُتَمرَك ْنَم

 .اهريغب اهوُيبت الق ْمُكِسمنأل آنَمَ ةنَجلا َلَعَج ئلاعت هلل نإ
 . لِحَمْضَي ئلاعت هللأ هْجَو هب ْىَغَتْبُي ال ام لَك

 ءدَبلا يف فلأ َةئم هيلإ ٌنلمحيل ناورم نب كلملا ِدِبَع ْئلإ موُرلا ُكِلَم َبَنَك
 جاَجمَسلا ىلإ ٌبتكف هلعا يف طقسف ةيزجلا هيلإ يدؤي وأ ءرحبلا يف فلأ ةئمو
 حاّجَحلا ٌبّتكف ؛كيلإ دري اي صلع هل .هدْدهَتف ةيفنحلا نبأ ىلإ ْبْْكأ نأ
 ش نإ : ا هيلإ َبّتَكَف ءلْئقلاب ُهدّدَهَتي َهََي ديدش باتكب ةئفنحلا نبآ ىلإ
 ئيلاعَت لأ َرْنَي نأ وجرأ انأو هقلخ ئلإ ةرظن نيتسو ةثمئالث موَي لك ّلَجَو دع
 ىلإ كلملا دبع بتكف ؛كلعلا دبع ئلإ هياتكب ثعبف «كنم اهب ينعنمي ةرظن
 تبتك َتنأ الو «كنم اذنه َجّرخ ام : موُرلا كلس لاق :( هتك موُرلا كلَ

 ا مر امو 0

 4 هع اننن

 وخأ يندملا يمشاهلا يشرقلا بلاط يبأ نب يلع مامإلا نبأ دمحم ءهللأ دبع وبأو مساقلا وبأ )١(

 يذلا ماعلا يف دلو «ةيفنحلا رفعج تنب ةلوخ يهو ؛«ةماميلا يبس نم همأو «نيسحلاو نسحلا

 .مرحملا يف نينامثو ئدحإ ةنس :ليقو ؛ميقبلاب نفدو نيتامث ةلس يفوتو ءركب وبأ هيف تام
 . هنع هللأ يضر ةنس نوتسو ىمخ هلو ؛نينامثو ثالث ةنس تام :ليقو

 (ز) ١١١(. /5) ءالبنلا مالعأ ريس



 07( بفييسلا قد كيغنم)

 2 لك ئوأماي ىموق :هسْفتِل لاق ٌليْللا َءاج اذإ بيسملا نب ٌديعس ناك
 ناَتْحْمَتْنُم ةاقدقو حبصي ناكف ثيعبلا َفَحْرَي هك نفح كئعدأل هلل وف

 ا مو تقل الل فيعمل لوك

 . هّمِحَر اهب لصيو هَبَسَحو ُهَنْيِد اهب نوصيو اينّذلا ْعَمْجي ال ْنَمَيِف رْيَخ ال : لاقو
 . ءاسُنلا نم يدنع فوخأ ءيش امو ءَةّنَس َنونامثو برأ َّنَلَع ْتَنَأَدَق :لاقو
 نأ ّدارأ اذإف ءمُهَلامعأ َنولَمْعَي نيلاعت هلل ِفَنَك َتْحَن ْمُهّلُك ٌناَنلا :لاقو
 هتروح نماثلل تدق هقك تخت نم ةحيرخأ نع كيفن كو ع

 ومو ؛لولاعت شل ناك ام '"'اورْغَّصُتَق ٌدِجْسَمالو ٌبفَحْضُم :اولوقت ال :لاقو
 . (هللأ تيبو ىشأ تاتك :لاقي نأ بجي ناك ؛ يأ : تلق) . ميظع

 .ءارمألا ىلع َنوُنْذَأتْسَي امك ِهِتَمْيَه دميه ٠ ْنِم ِهيِلَع َنوُنِوأَتْسَي ْنِماَنْلا ناكو

 الكل مكبولق ْنِم راكنإلاب الإ ةَمَلّطلا ل نم هكنيعأ اوألُمَت ال :لاقو

 . ةحلاصلا مُكلامعأ 7
 ءاسّنلا ٍلَبِق ْنِم هاتأ الإ ٍءيش ْنِم ٌناطيشلا نكي

 00 هنأ تئاهأ الو ءئلاعت هللا ةعاط لثمب اهّسْفنَأ ٌدابعلا ِتَمَركَأ 3
 هْوُدَع ئري نأ ئلاعت لآ ّنِم ةَرْصُن نوؤُملاب , لفكو ءَّلَجو ّرَع هلأ ةّيص

 «ةظقي نب موزخم نب نارمع نب دئاع نب ورمع نب بهو يبأ نب نزج- نب بيسملا ني ديعس (010
 هنامز ىف نيعباتلا دبسو «ةنيدملا لهأ ملاع «ىموزخملا .ث قلا لمحبم وبأ ماعلا ماعإلا

 . ةتيذدملاب اهنم نيضم عيرأل ليقو ( ةنع هلأ يضر ير ةقاللل“ ن

 , حصأ لوألاو (؟ نيعستو سمخ ةئس :ليفو ؛؟ نيعستو ثالث ةزس :ليقو ١ نمت

 (ز).(7957/5) ءالبتلا مالعأ ريس

 (ز) .ريغصتلاب افحيصُم الو ءادجيسُم :اولوقت ال :يئارحشلا تاقبط يفو (؟)

 يع 2

 + ا:.ضم نيتاسل دلو

 «.بلز عبرأ ةلاس يفوتو

 ١م



 . ىلاعت للا ةيصعمب لمعي
 . ساّنلا هيلإ رهتفأ ىلاعتو كَرابت للاب ئنْفَتْسَأ نم

 ريغب اهَّدَحَأ نم اهنم لذنأو ليم ٍلذن لك لإ ىهف م 6 اينّدلا ل

 .اهلبس ريغ يف اهعضّوو ءاهِهْجَو ريغب اهّبلَطو ءاهَققَح
 نم نكلو ءٌتيع هيفو الإ لضف يذ الو 0 رقيرش ص 0 5

 . هلضفل هصقن بهو ديب ياو

 ع 2 ع

 1( ينزلا نب ةورع)

 امهنع ئلاعت هللأ يضر

 ني ا

 .ًاليوط ًاَرِع يئئَرؤأف اهُتلمَتْخأ لذ ِةَملَك ب
 3 «تاوخأ ُهّدنع اهل َّنأ لغأف ةَنَسَحلا ُلَمْعَي ّلْجَّرلا تيأر 8

 اهتخأ لع كدت ةنسحلا نإف .«تاومخأ هدنع اهل نأ ملعأف ةئيسلا لمعي
 .اهتخأ الع َّلُدَت ةئيسلا َّنإو

 َهث ""صوخلا نم ةّمقلا ٌلمعَي ٌةْيَعِلَع دواد ناك :ريبزلا نب ةورع لاق

 .اهنم لكأيو اهعيبي لسري

 كلها مِلاعلا يف ِساَّنلا ُدَهْرَأ :لاقو

 و ع

 هّتاآر

 (ز) .ةثخلاو ةلافكلا :ةلاذتلا )١(
 وبأ ةئيدملا ملاع مامإلا بالك نب يصق نب ئزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع (؟)

 تسل :ليقو «نيرشعو ثالث ةنس دلو ؛ةعبسلا ءاهقفلا دحأ هيقفلا يندملا يدسألا يشرفلا هللأ دبع
 ثالث ةنس «نيتسو عبس نبأ وهو يفوتو «نيرشعو مسن ةنس :ليقو «نامثع ةفالخ نم تلخ نيئنس

 (ز).(111/5) ءالبلا مالعأ ريس .نيعستو سمخ :ليقو «نيعستو عيرأ :ليقو «نيعستو

 (ز) . ربملا ىلع وهو :ةدايزب :ينارعشلا تاقيط يفو (*)

 ملال



 اونوكت نأ ئسّعف موق َراْعِص اونركُت نإ ْمُكّنإ ؛مّلِعلا اوُمَلَعت : هينبل لاقو
 . خيش نم اميس ؛ «لهجلا حبقأ ام «نيرخآ َرابك

 لخديف هطئاح "ولت بطرلا مايأ ناك اذإ ئلاعت هللأ همحر ةورع ناك
 ذإ الولو » : :؟"'”ةيآلا هذله َدّدَر ُهَلَخَد اذإ ناكو .نولمحيو نولكأيف ساّنلا

 .[19 : فيكلا] هلأ الإ هيه ال هَسأ آس ام تلق كنج تلح

 يف ْتَعَقوف كلملا دبع ٍنب ديلولا ىلإ يبأ جرخ :ةورع نب ماشه لاق

 .هُهْجَو "”َرّوضَت امف ْتَعِطَعَف ةلكألاهلجر

 يش كلذ يف يبأ نم َمِمّس امف تلتف ةباد سَ هلَبَطْصا دل نبأ َلَخَدو

 هاوار َتذحخأ ةعبرأ ٌفارطأ يل ناك هن هن مهل :لاّمخ «ةنيدملا َمِدَق ئتت ١

 ٌتيقبأو ًادحاو تذخأف ةعبرأ نوئب ىل ناكو ءذمحلا كلف ةثالث ىل تيقبأو

 َتيلتبأ نإو ءتيقبأ دقل تذخأ نئل ؛للآ ُميآو ءدمحلا كلف ةثالث يل
 . تيفاع املاطل

 ملو «ثعطقَم ةلكألا ةورغ لج ين ْتَعَفَو :براحم نب ةملسم لاقو

 تدرزاللا كا يف َْدَي مو دحأ هكسْمُي

 مل ينأ ٌملْعَت َكّنِإ ؛ مُهَّللأ :َلاق ُهًقاس ْثَرِشْن امل هنأ :يعازوألا نعو ٍ
 . طق عوس ىلإ اهب سم

 َكْبَر ئلإ كَل ْثّناك امأ :َلاقف ٌفاعَدف ََّضَخَف ْنَّْلَص َالُجَر ةورع ئأر
 .حلملا هلأسأ ليتح يتالص يف ئلاعت هللآ لأسأل نإ ؟ةجاح

 ل 4 2

 دس و مسي مس ام ياض ع ا” ا ل مص ع ل سس يوسي يي سس تر مس سس ا ليس

 (ز).طئاحلا يف لْلَشلا :ةمّلثلا )١(
 (ز) .هنم جُرْخَي ئتح هيف ةيآلا هذنه ددر :ةوذصلا ةفص يفو (؟)

 (ز)٠ ريغت :يأ (5

4 



 (0١باطخلا نب رمع نب هللأ دبع نب ملاس)

 :ُهَل َلاَقف هلآ ٍدبع نب ملاسب وه اذإف ةبعكلا كلملا دبع نب ماشه َلَخَد
 يف َلأسَأ ْنأ ّلَجَو َّرَع هلأ نم يحتسأل ينإ :لاقف ءةجاح ينلس ؛ملاس اي

 ءيِبلَسف تجرح ْذَق نآلا :لاقف ِرْثِإ يف َجَرَخ َجَرَح اًملف «هللأ ريغ هللأ تيب

 حئاوح ْنِم :لاق ؟ةرخآلا جئاوح ْنِم ْمأ اينّدلا جئياوح ْنِم :ملاس لاَقف

 ا يكتب ايلا نك نايك اينّدلا ٌتلأس ام :لاقف ءاينّدلا

 2 د. 2

 دبع وبأو رمع وبأ ةنيدملا يتفم .ظقاحلا دهازلا مامإلا باطخلا نب رمع نب هلأ دبع نب ملاس )١(

 .يندملا ؛يودعلا ءيشرقلا هلأ

 .نامثع ةفالخخ يف دلو

 ةئمو عبس ةنس :ليقو ءةجحلا يذ يف :ليقو ءةدعقلا يذ يف ةئمو تس ةنس يف يفوتو

/14 



 (07(نيسحلا نب يلع)

 امهنع ئلاعت هللأ يصر

 دنع َكيرِتْعَي يذلا اذلهام :ُلهأ ُهَّل ٌلوقيف هُرَفْصَي أَو اذإ ناك
 . ؟موقأ ْنأ ديرأ نم يدي نيب نورذت :لوقيف ؟ءوضؤلا

 نب اي ءّرانلا لل ٍلوسر َنباي :ٌنولوقي اولعجف ؛دجاس وهو ا مَقَوو
 كاهلأ يذلا !ذئهام :هل ليقف ْتَئِفَط تح ُهَسْأَر ْمَف امف ءّرانلا هللأ ِلوُسَر

 اا اا 2 يتملأ :لاقف ؟ هيَ

 2 َتْلُق ام ناك نإ ار اي :لاق 5 اًمف 6 رم : ىرَب ومو
 . كلل هلأ َرَمْعَف ؛ًالطاب يف َتْلُق ام ناك نإو ) نإ قار ؛ اح

 ًآدغ َوُه مث «ةفطن سممألاب ناك يذلا ٍروْحَملا ٍرْبَكَتْملل ُتْيِجَع : لاقو
 ركنأ نمل تّبجعو ُكَقْلَح ئري وهو ىلاعت هللأ يف ُقاَش نمل ْتْبِجَعو ا

 ءانفلا ٍرادل لمع نمل ٌتَبِجَعو لوألا ةأشنلا ئري وهو ئرخألا ةأشنلا

 .ءاقيلا راد كرو

 ن7 يآ 0 1

 .ةبرغ ؛ ةئيحالا ,لقف

 . يتريرَس َحّبقتو يِتيِنَالَع ِنوُيعلا عياول يف َنّمسَحَت نأ كب ا ين مهل

 . ّىَلَع دَعَف ثذع اذإف «عيلإ تئَسْحَأو ْتْأَسَأ امك ؛ مهل

 ديلا فانم دبع نب مشاه نب بلطملا ديع نب بلاط يبأ نب ىلع مامإلا نبأ نيسحألا ن : ىلع 21(

 :لاقيو «نسحلا وبأ :لاقيو «نيسحلا ايأ ئنكي يندملا ي ولعلا , يمشاهلا نيديباعلا نيز مامإلا

 عبار يف نيعستو عبرأ ة ةنس يفوتو ءنيثالثو نامث ةنس يف دلو هلأ دبع وبأ :لاقيو ءدمحم وربأ

 سمخ ةنس :ليقو «ثالث ةنس :ليقو «نيعستو نيتنثأ ةنس :ليقو «ءاثالثلا ةليا لوألا عيبر رشع

 (ز).(7857/1) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئسس نيسمخو ًايئامث شاعو «نيعستو

 (ز) . نيسحلا نب ىلع هيف تيب يف :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (1؟)

05 



 َكْلِتَ ةبغَر هودَّبَع نيرخآو ءِديبعلا ٌةَدابع كليف َةَبْهَر هللأ اوُدَّبَع ًامْؤق َّنإ
 .رارحألا ٌةدابع ٌكّلَيَف ًاركش هلأ اودَبَع ًامْوَقو ٍراََجّشلا ةدابع

 0 ىلإ يداز لِمْحَي ْنَمِب ًابحارم : لاق ؛ لئاّسلا كا اذإ ناكو

 ْمُهشاَعَم نيا نو 7“ ئردي ال َنوشيعي ةنيدملا لهأ نم ٌنماَن ناكو

 .ليللاب هب َنوَتْوُي اوناك ام اوُدَقَف تام

 ولاقت هرْهظ يف او ٍراثآ ىلإ نور 0 هوم تام اًملو

 لم ءارث هيي رف ىلع ال يلا ب رج لِمْحَي ناك : ليقف ؟اذنه

 ْس ىلع تام ليّتح ١ سلا قده اكد ا 03 لاقو .ةئيدملا

 . نيسحلا

 الأ :َلاقف «نامثعو َرمعو ركب يبأ نم ''”اولانف قارعلا ٍلْهَأ ْنِم عل ةانأو

 نوني مهِلومَأَو م دركي ني أرجل نيل ن َنولّوَألا نوزخايملا نا ورب

 :َّلاق ءال :اولاق ؟ نوفل ْمُه كيلو :هلوسرو هلأ تورصَو ووو لأ يال
 ىف تودي 1 0 ا َراَدلأ ومو نيذلا مكنأف

 :اولاق طر اصح مهب نك وأ ولو ويشن خلع تورش "و اونو َمِه صاح مهيوُدُس

 لعؤل يعرف يشم دع ن اووكن ل أ دقق مشنأ امأ :لاق ءال
 مهِدَنب نم وئاَج تيل ١# ٌلَجَو رع هللأ لاق ودل ع نم 0 مكن ُدَهْشَأ

 ف ل و يرلاب اثم برز ايمو اضل ز وفل الر جرش
 . مكب هلأ ُلَعَف نا ٠١[« :رشحلا] #ًاوْنَماء َسْنْلَِل

 ءاهتود امف هلك َكعيبي ُهّنإف ؛ًاقساف ٌنبحصتال :ةَسْمَح + 7ص ال :لاقو
 . اهلاني ال هت اهيف اهيف ْعّمطَي : لاق اي : ؟؟0ٌتَلق

 .هيلإ تنكام ٌجوحأ هلام يف كب ُمَطْعَي هنإف؛ ليخبلا َّنّبَحْصَت الو

 (ز) .(نوردي ال) ةوفصلا ةفص يفو ؛(ئرْذُي ال) نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا يف اذكله )١(

 وه هلعلو .ةوفضلا ةفصو نساحملا نساحأ نم تبثملاو «(بحصت ال) ئلوألا ةعبطلا يفو ()
 (ز) .قايسلا هيلع لدي امك بسنألا

 (ز) .هل هيبأ ةيصو تاملكلا هذنهو .مهنع هللأ يضر نيسحلا نب يلع نب دمحم وه لئاقلاو («4)
 ا
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 .ديعبلا َكنم ُبَوَقُيو «بيرقلا َكننم ُدعَبُي بارّسلا ِةلزْنَم هّنِإف ؛ًاباَذَك َنّبَحْضَت الو
 . ةلَرضَيف َكَمَْني نأ ُديرُي هَ ؟َل قمحأ نَيَحِصَت الو

 ةثالث يف ئلاعت هللأ باتك يف ًآنوعُلَم هّتدجَو يّنإف ؛محر عطاق ٌنَبَحْضَ ربحصَت الو

 . عضاوم

2 2 2 

 (17(هيسحلا نب يلع سس رقابلا دمحيم)

 ب ؛ نمْؤُملا بْلَق يف نالوجُيرلاو نفل
 نم هلَخَد ام ثم ملقع نم َنَقَن الإ ٍرْبكلا نم ٌءيَش ءىرمأ َبْلَق َلَخَماَم

 .َرثك وأ ّنَق ؛ كلذ

 .هأوس هع ةلْعَش ئلاعت هللا نيد صلاه لَن

 ةرخآلا مودق اونمأي ملو ءاهيف ٍءاقبل اينذلا ىلإ اونئمطي م نيموخلا 2
 مهوحي مل ءقنتفلا َنِم مهناذآب اوعمَس ام هلأ رك مهّمصَي ملو هيلع

 ةئيزلا نم ء مهنيعأب اوأر ام هللآ ٍرْوُن ْنَع

 ا نإ « ةنوعَم كل مهرثكأو ةنؤُم اينّدلا لْهَأ رسب ىوقتتلا لهأ نإ

 لجو َّنَع هللأ رمأب َنيِماَوَق يلا قدي لاو «فلوُاعأ تا 5 نإو َكِوُرّكَذ

 كمانَم يف ُهَتْبَصَأ لامك وأ نع تلفت إو ف تلون ٍلْز مك اينّدلا لرْأن

 .يندحلا ييحاعلا يرلعلا بلاط يبأ سس يلع نس نيسحلا نب يلع نا اودع روعج وبأ مام الا ديسلا وه 1(

 0 رقابلاب روشو رضع ئنثالا ةمئألا دحأ وصو ؛ ةفالخملل لمَ ناكو « يساجتلو كيم هدم كلو

 . هّيفخو هلصأ فرعق قر يأ ملا رف رقد نم

 (ز).(7/5١1١1) ءاليتلا مالعأ ريس .ةرشع ميس ةئنس : ليقو «ةنيدمأاب ةئمو ةرشع مد را يفوتو
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 .هتمكحو هنْيد ْنِم كاعرتسأ ام هلأ ظْمْحَاو «ٌءيش ُدنم َكَعَم نيلو َتظَعِتْسأَف

 : ادطاع نفيس كروم نفق نييلبإ نإ ٌتَحَأ ملاع ثومل هشلأو

 نإف رانا ىلع اهبحاص هجّو هلأ م 16 الإ اهئامب يع ْتَقَرْوَرْعَأ ام

 ٌءازج هل لإ ءيش نِمامو لذ الو تق ٌ ُهَهْجَو ْقَهْرَي ْمَل ِنيّدَحلا ىلع ثلاس

 اكان نإ ولون ءاناطحلا روست اهن ةفكت ”لاعو كرات تأ ناك ةعسدلا آلإ

 .راثلا ئيلع ةّمألا َكْلَي هذآ مول ةَمَأ يف ئكب

 ُدَوَن مل َتْلِسَك نإ كن رس مركا امُهَّنِإَق رَجضلاو لسكلاو ُكاَيِ

 1 . قح لع ُربْصَت مل تْرِحَض ْنإو لَقَح

 يف اينّدلا ٌرغِص ينيع يف ُهَمظَع يذلا ناكو «ميظع ينيع يف خأ يل ناك

 نم هللآ ىلإ بحأ ءيش نم امو 0 ٍةَفِع نم لضفأ ةدابع نمام

 عرسأو 0 ناو ريخلا ل نإو ٌماعدلا الإ َءاضقلا عدياعو 0 9

 هَسيلج يذؤي نأو «هنع َلوحَّتلا عيطتسُي ال امب 0 َرَمْأَي نأو ءهسُمت ْنِم

 .هينعي ال امب
 .كِبْلَق يف ُهل امب ؛كيخأ َبْلَق يف َةّدَوَملا ٍفِرْغا

 .ًاريقف كعطقَيو «ًاينَغ ٌكاعْرَي '''[خأ] ألا سعب

* 2 2 

 (ز) .ةوفصلا ةفص نم ةدايز نيسوقلا نيب اع )1١(

00 



 !'"(زيزعلا دبع نب رمع)

 ْتَّقَص كلملا دبع نب َناميلس ٍرْبَق نع زيزعلا دبع ُنِب ُرَمُع َفَرَصَنأ امل

 :لاقف ناميلس ٌتكارُم هل

 ِرِجاَز لك ابّصلأ بح بح يف ''”ثيماعل ئدرلأ ةَيْشَح هلأ مث ئَمل الولو
 ربارغلأ يلايللأ 00 0 رمال ئضَمم اميف نئضق ام ئضق

 0ك 2 2

 لب «ةفالخلا بكأرم بكري مل هنأ :هانعم) .يتلغب يل اومدق :لاق مث
 .(كلد لبق اهبكري ناك ين :ل| هتلغب بكر

 ضرألل َعِمَس ءهربق نم َّجَرخو ناميلس ُْرَمَْع ّنْفَد امل :ةا يفو
 -- 0 ا ةفالخلا ٌبكارم هذله : ليقف ؟هذله ام :لاقف 7
 ٌرعَف «يتلغب يَ اوُبَرَد ءينع اًهْوُحَن اهلو يلام :لاقف ءاهّبكرتل كيلإ

 حم 5 ؛ةبرحلاب هيدي نيب ريسيل ةطرشلا بح اص همءاجق ءاهبكرف هتلغب

 ٌّسانلا “ ةعحمم راسو راسف 6 نيملسملا نم لجر نأ أخا ع كللو يلام ءىنع

 اهيأ اي :لاقف ءهيلإ سانلا عمتجأو «ربنملا دعصف ءدجّسَملا لخد ليتح
 «ةبلط الو هيف ىنم ناك 00 ريغ نم رمألا اذ'هب ٌتيلُتْبَأ لق ينإ ؛ ثساتلا

 وبأ فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب 0 نب ناو رع نب زيزحلا دبع ني رمع )١1(
 نم ناك «ةيمأ ينب جشأ دشارلا دهازلا ةفلخللا يرصملا مث يندملا 000 يشرقلا صفد-
 . باطخلا نب ري نب مصاع تنب مصاع مأ يه همأو «نيدشارلا ءافاخلا نمو داهتجالا ةمئأ

 . نيتممو ئالحإ ةنس :ليقو «نيتسو ثالث ةنس الو

 ًاعست شاعو ؛ةئمو ئدح] ةنس «بجر نم نيقب رشعل :ليقو نسسمخل ؛ةعمجلا موي يفوتو

 هتفالخ تناكو «سيمخلا موي بجر نم نيضم سوخل يفوت هنإ :ليقو ءافصنو ةنس نيئالثو

 (ز).(5١١1 /0) ءالبنلا مالعأ ريس .ًامايأو رهُشَأ ةسمدخو نيتنس

 (ز).(تيماعل) لدب (تيصاحل) :ةوفصلا ةفلص ىبفو (1؟)

 (ز).ةجر وأ ةزه : عمجملا يفو ءةجار وأ ةده :ةوفصلا ةفص 8 )7
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 اوراتخآف يتعيب نم مكقانعأ يف ام ُْتْعلَخ دق ينإو «نيملسملا نم ةروشم الو

 ةديوجلا دما اني كا تل[ د6« :دهئإو همم نويكلملا َحاصف ةكسفنأل
 يضرو «تأده دق تاوصألا ئأر املف ءةكرتلاو ٍنْمِيلاِب انّرمأ لف كانيضرو

 :لاقو لك يللا ئلع ْئَلَصو هيلع ل نئنثأو هلآ دمح ءآعيمج سانلا هب
 ىوقت نم سيلو وش لكروت فلخ هللأ 0 نإ ؛ هلأ ئوقتب مكيصوأ

 فاد م هللا افك هترحخأل لِهَع نم ان مكترخأل اولمعأو فلخ هلأ

 اوُئِسحَأو ءتوملا َرْكِذ اورثكأو «مكتينالع ٌميركلا “هلآ حلصُي ْمُكَرِئارَس اوحلصأو
 هئابا نم ركذي ال نم نإو «ِتاذللا مداه هنإف ءمكب لزني نأ لبق دادعتسالا ُهَل

 فلتخت مل ةمألا هذله نإو «توملا يف هل قرعمل ًاّيَح آبأ مدآ نيبو هنيب اميف

 .مهردلاو رائيدلا يف اوفلتخأ امئإ ءاهباتك يف الو ا يفاالو ءاهُيَر يف

 .ًاقح ادحأ عنمأ الو ءآالطاب ًادحأ يطعأ ال هللأو ينإو
 ىلاعت هللا عاطأ نم ؛ُاَّنلا اهّيأ اي :لاقف سانلا عمسأ ئتح هتوص عفر مث

 ٌثعطأ ام ينوعيطأ «هل ةعاط الف ىلاعت هللأ ْئَصَع نمو «هتعاط ْتَبَجَو دقف
 ا هلل

 ؛ْتَلِمُحَف ِءافلخلل ُطَسْبُت تناك يتلا بايثلاو ءْتَكَيْهَف روتّسلاب َرَمَأف َلَرَن مّن
 :ةيملسلا لاف كو ىف اهنامنإ 3

 اذام ٌنينمؤملا َريمأ اي :لاقف كلملا دبع هئبآ هاتأف ؛ًاليقم أوبتي بهذ مل
 :لاقف ؟ملاظملا درت الو ٌليقت :لاق ءليقأ ؛ََنُب يأ :لاق ؟منصت نأ ديرت
 00 رهظلا تيلص اذإف «ناملس كمع 7 يف ةحرابلا ترهس ينإ

 :لاق ؟رْهْظلا ىلإ شيعت نأ كل نم نيئمؤملا ريمأ اي :لاق «ملاظملا
 ايلا لاقو 5005000 همزتلاف ٌهنم انذف ؛َينْب يأ ينم

 نأ هيدانم رمأو «لقّي ملو جرخف «ينيد ئلع يننيعُي نم يبلص نم جرخأ
 را ءاهعفريلف ةملظم هيدل تناك نم الأ : يداني

 سابعل : لاق ؟كاذ امو :لاق «ْئلاعت هللا باتك َكَلْسَأ نينمؤملا ريمأاي :لاقف

 مي :هل َلاقف «ٌسسلاج ُنسابعلاو «يضرأ ينبصتغأ كلملا دبع نب ديلولا نبأ
 اهب يل َبّنكو .كلملا ٍدبع نب ديلولا نينمؤملا ُديِمأ اهْيَِمْطْمَأ :لاق ؟لوقتام

 6م



 باتك كلأسأ نيئمؤملا ريمأاي :لاق ؟ٌيَمْذاِي لوقتام :رمع لاقف ًالجس
 نب ديلولا باتك نم َعَبَتُي نأ ُقَحَأ للاعت هللا باتك :رمع لاقف «ئلاعت هللأ
 ناك ًائيش ْعَدَي ال لَعَجْف ؛ِهيلَع ّدَرَق هَبعْيَض "هيلع ْدْدْرأَف مق «كلملا دبع

 . ةملظم ةملظم اهّدَر آلِ ملاظملا نم هب لْهأ دي يفو دي يف

 لتاقن نأ انل يغبني ام :اولاقف اوعمتجأ ءرمع ةريس جراوخلا تغلب املف

 . لجرلا اذنه

 ئكبف «ةمطاف تكبف ءهيلع ئلاعت هللأ ةمحر زيزعلا دبع نب رمع كب
 ثلاق ؛ُةَرْبَعلا مّهنع ْتَّلَجَت املف ؟ءالؤه ئكبأ ام ءالؤه يرديال «رادلا لهأ
 0 ٌثركذ :لاق ؟تيكب مم نينمؤملا ريمأ اي تنأ يمأو يبأب :ةمطاف ُهل

 َمُث ءريعّسلا يف قيرفو ؛ةّنَجلا يف قيرف ؛َلَجَو رع هللا يدي نيب نم مْوّقل
 . هيلع ّيِشْعو َحَرَص

 ْنِم ايش ْعَدَي ملو اثنع ؛ ر مل هللأ ّنِإف ؟ دك ااه : لاقف َبَطَحو

 ىلاعت . هللا ةمحَر نم جّرخ نم رسخو َباَحْف ًاداعَم كَل نِإَو 0 مكرم

 ًاينافو «ريثكب اليلق ئرتشأو «ضرألاو تاوامسلا 0 يتلا نجلا مرحو

 مكعب اهقلخيسو «نيكلاهلا ٠ بالسأ يف : مكن نورت الأ 0 ًافوخو ءققاببا
 لإ ًايداغ نوعّيش 3 مْوَي لك يف نيثراولا ريش لإ اوُدَرن ئن < َكِلْذك ؟َنوقابلا

 «بابسألا َعلَخ لق ٍض هرألا < نم "'عدَص يف هوت 0 "لاعتو كارانت هلأ

 مولإ ًاريقف ءدلَمَحِب ًانَهَتْرُم «باسحلا هّجاوو ءباررثلا َنَكّسَو ءبابحألا ّقرافو
 نم ٍدحأ دنع ملعأ امو ةلاقملا هذله مكل لوقأل ي نإ ءّكَرَت اَمَع ايي مده ام

 دع ةلعأ اهلا

 : تايبألا هذلهب لثمتي هيلع هلأ ةمحر ناكو

 ءرال كلل كودو وجت كتللور, ”ةفلتغو وس زوجت اني كاسل
 لع مودلا يكادلل ا كع انمكأ يتلا لقت وورتسل نيبال

 )0( سايعاي : ةدايز رد ةوك :.مأأ ةفقصضص يفو 2غ

 .ضرألا يف يشل :عدصلا (؟)
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 د 2 دا

 اي :لاقف كلملا دبع نب ةملسم هيلع لَخَد ؛توملا ضرم ىف ناك املو
 ةلْيَغ مهتكرتو ءٍلاملا اذنه نم َكِدلَو ةاوفأ ترقفأ كَّنِإ ؟نينمؤملا َريمأ

 :َلاقف ؟َكِتيب لهأ نم يئارظن ئلإو ّيلإ مهب تيصوأ ولف ٠ ءمهل ءيش ال
 هللأ وف ؟لاملا اذنه نم ىدلَو ةاوفأ ترقفأ ينإ ' كلوق امأ : لاق حن 0

 تيبضوأ ول :كلوق امأو ءْمُهل سيل ام مهطعأ ملو ْمُهَل َوُه آَقَح ْمُهَمَْم 2

 نيحلاصلا ئلوتي وهو باتكلا َلّرَن يذلا ا ميش لود يس لاف جاو

 00 ًاجّرْخَم هل لأ ُلَعْجيَسَف هللا يني ُلُجَر اَنِإ : نيلجكلا دحأ مين

 2 من .ىلاعت هلأ يصاعم ئلع وم نك مل ين 'يمامتلا نلع

 بالف 7 ا كر 0 00

 0 مكروب لشديو اوت 0 هدأ 5-2 رم مكانا 00 1

 انيلإ ٌتحأ ِ؛هَّنَجلا لخديو اورقتفت نأ ناكف قبح 0 لخديو 0

 . ئلاعتو كرابت هللأ مُكَمَصَع اوموق «رانلا لخديو اونغتست نأ نم

 انأ : لاق مث «ينوسلجأ : لاق ؛هيف ىْضِبُق يذلا هّضرم ناك امل هنأ . كتعو

 هس عقر مث هلأ الإ هلإ ال نكلو (تيصعف ينتيهنو « ترصقف ينترمأ يذلا

 انت 1 فخ فر ينإ :لاقف ءاديدش ًارظن رظنتل كن "اولا ؛رظنلا َّدَحَأو

 نيثالثو عست نبأ وهو هيلع ْئلاعت هللأ ةمحر ضف مث ناجل سناب مه

 :نهشأ ةسمخلو نكس ةيلع ئلاعت هللأ ةمحر- هتفالخ تناكو نهشاو هدي

2 2# ١ 

 (ز) .(رّبَم) لدب (لثم) ةروفصلا ةفص يفو )1١(
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 (1”زيزعلا دبع نب رمع نب كلملا دبع)

 ءّلَمو رجض ٌراهْنلا فصتنأ املف « سانلل ًاموي زيزعلا ٍدِبع نب ُرَمُه َنسلَج

 ريمأ اي : َلاَمف كلملا دبع هنبأ ءاجيف «حيرتسيل َلَخّدو ؛ مكناكم : ساّنلل لاف

 َتْمْأَوَأ .نيلكلا ريمأ اي :لاقف ءةعاس حيرتسأ :ّلاق ؟َكَلَخْدَأ ام َنينمؤملا

 ؟مهنع ٌبجتخم تنأو «ٌكَتورطظي كباب ليلع كتيعرو ؛كيتأي نأ َتوّملا
 .جرخف ماقف

 2 2 ناو

 (”(يظرفقلا بعك نب دمحم)

 : همالك نم

 «نيدلا يفًاهقف :ٍلالخ ثالث هيف لَعَج ًارْيْخ ٍدْبَعِب ئلاعت هلأ َدارأ اذإ
 وع ارمكو ءاينُدلا يف ةداهّزو

 نم ينع دب نإو هلك , متم ؟ ؛َنآرقلا َرَق نم

 * ةَعراَمْلَ 0 _ةاَهاَرْلِر ُسْردْلا ِكِزْراَدِإ » حبص أ /هتح يتليل يف ًارقأ ْنأل
0-0 

 .اذه نآ ١ دما نأ نه كل كسا ؟ركناو انهي كت ا افعل ديزاأل

 .هتافو ليبق تامو ءهابأ أم زال شاع ي ومأ رب "يمأ ءزيزدلا دبع نب رمع نب كلملا دبع )١(

 (ز).(1331/4) مالعألا ..ه )1١1( ةنس ىفوت
 يعبات «ءسوألا ءافلح نم يندملا يظرقلا هللأ دبع وبأ :ليقو ءةزمح وبأ «ميلس نب بعك نب دمحم )١(

 :ليقو «(ةئس نيعبسو نامث نيآ وهو ءةثمو نامث ةنمم يفوت ٠ « ريسغتلا ةمثأ 0 ملا ماع حلاص

 .هنع هللأ يضر ةئمو نيرشع ةنسم :ليقو «ةرشع مست ةنس :,ليقو «ةرد
 (ز).(16 /6) ءالبلا مالعأ ريس ريس

 م لي 000
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 نإ َتيأرفأ :لاق ءاَهَنسحأ ام :لاق ؟ِةَبوّكلا يف لوقت ام :لاقف لجر هاتأو

 ؟كْنِم امْزُج مّظْعَأ ذئتيح ْنَمَف :َلاق ؟ًادبأ هيصعأ ال نأ ًادْهَع هلل ُتْيطْعَأ
 .هرمأ كيف ذفني ال نأ هللأ ىلع ئلأتت

 ٌتدنظل ؛ًابَيط ًاريبكو ءابّيَط اريغص َكفرعأ يأ الول َيَنْب اي :همأ هل تلاقو
 ّنوكي نأ يننمؤي امو :َلاق ؟َكِسْفَنِب مّنْصَت كارأ امِل ؛ًاقبْوُم اذ تئدحأ َكْن
 .كل ُرْفغأ ال بهذا :لاقف ؟يتتقَمَف يبونذ ضعب يف انأو َنَلَع ّمْلْطَأ دق ل

 ع 2 د

 (١!"فسوي نب سنوي)

 ٍرايخ نم وأ ءِداّبعلا نم فسوي ْنِب سنوي ناك .:كلام مامإلا لاق

 ؛لاقف ؛اهنم ٍهِسْفَن يف عقوف ةأرمأ ُْنيقلَف دجسملا نم موي تاذ َلبقأف «ساّنلا

 ةمقن َيَلَع نوكي نأ تيشخ دقو ةَمْعِن يرصب يل تلعج َكّنِ ؛ مهل

 . يمعف ؛كيلإ هضبقأف
 :ءيشب ِهِنَطَب يف ٌّنسَحَأ دجسملا يف وه انيبف هَل خأ نبأ هدوقي َناكو

 !ىلرأ +: ناتف "هات راض كلا فاحت هع "انامل ع نيصلا لكتو
 هَتضِبَفَف َكُتلَأَسَك ةَمْقن يلع نوكي نأ ْتْيِشَحَف ُهَمْعِن يرَصَب َتلعَج كإ
 لاق احيحص هلزنم ىلإ فرصنآف ؟ ىلإ ها ةحيضمفلا تيشح كقو «كيلإ

 .ًاحيحص هتيأرو ْمعأ هتيأرف : كلام

 م 2 2

 جشألا ريكبو جيرج نبأ هنعو ءراسي يئبا ءاطعو ناملسو .بيسملا نب ديعس نع ئور
 (ز) .ًارصتخم )4017/١١-157( بيذهتلا بيذهت .ةنيدملا لهأ دابع نم ناكو « كلامو
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 (١7 .دكتملا نب دمحم)

 ًءاجف ؛مزاح يبأ ئلإ اولسرأف ُتلهأ عرف ئتح ةؤاكُي َرثَكف ةليل ئكب
 هللا باتك نم '"ةيآ يب ْتَكَم :لاق ؟كلهأ َتْعَر دق َكاكبأ يذلاام :لاقف هيلإ

 مزاح وبأ ئكبف [40 :رمزلا] 4 نومي أوكي مَ ام م أ حن ترق مللادبو » : لجو زع

 .هتدزف هنع جرم كب انتج مرا يبأل هلهأ ضعب لاقف ءهعم

 يفو ءهِتَريود يف ٌهظفحَيو ىِدَلَو يف نمؤملا ل ولاعُت شأ نإ : لاقو

 مهرهظَأ م ند ناك ام ةيفاعو ظمح يف نولازي امف لوح تاريود

 «نِمْؤُملا 8 رورُسلا لاخدإ :َلاق ؟ٌكيلإ ا ٍلحَعلا يأ :هل ليقو

 .ناوخإلا ئلع ٌلاضفإلا :َلاق ؟َكِتاَذَل ْنِم ّيقب امف :ّليق
 . لُخْدَي فيك رظنّيلف «وِدابِع َنيبو ئلاعَت للأ َنيب ُلُثْدَي هيقفلا :لاقو
 هللأ باك ماي لا : لاق ؟عّرْجت مل كل ليقف ِت ِتْوَملا دنع عرج

 يل ودبي نأ ئشخأ ينإ 4َنوُبتحيَأ < أونوكي ْمَلاَم لأ تق اَدْيَو» قو راق

 ٠ هنييقح | مل أم هنأ ل

 ماا اشس اسم لس يس مس سسس ع

 َ ركب وبأ :لاميو «يندملا يميتلا يضرقلا هلأ ءايع وبأ مالسإلا مي ةوذقلا

 (ز). 09607 /0) ءالبنلا مالعأ ريس .نيثالثو ئدحإ ةنس :ليقو «ةئمو نيثالث ةنس يفوت



 (1)( .انيد نس ةملنس مزاح وبأ)

 هنع ئلاعت هللا ىضر

 . هنغ ىلاغت هللا يضر همالك نم

 .ينامأف يقب امو .ملحف اينّذلا َّنِم ئضَم ام

 نيبو هتيبام هنآ َنَسْحَأ الإ ؛ ىلاعت ْطَأ نيبو هنيب اميف دبع ٌنِحْي ال

 ةساشنلو .دابعلا نيبو هنيب ام هللأ روع الإ ؛هللأ نيبو هنيب ام روعي الو ءدابعلا

 اهلك وعدل ةظلابضعم ند وسلا ةلخلاوهخو
 .رذخأف ؛ِهيصْعَت تنأو َكيلع ُهَمَعِن ُعباتي ئلاعت هللآ تيأر اذإ

 هيب يهف «لاعت أني بمال قمع
 َكِيْعُيال ناك نإو ٠ .كيفكي شيع ئنذأف كيفكي ام َكينعُي ناك نإ
 كندي ١ ع تيد كلك
 هتتأ ماثآلا كرت ىلع ٌدْبَعلا َّمّرَع اذإو .رئابكلا ُدَفُْت ٍرِئامَّضلا حيحصت دنع

 : لا هلأ نب حوتفلا

 . كءوسُي يش هب َقِزَأ دقو الإ ؛ َكَرُسَي ءيش اينّذلا يف ام

 دنعلا نإو ايف دل ةنهآ هش م نم امو ؛ُهُرُسَن ةئسحلا لمعيل ديبعلا َّنإ
 وعنا ةتقلا ليغ ©"اهديكل مثلا ةنتخ نيمو ةءوقم ةلئشلا لمعت

 .يمرزخملا ينيدملا مزاح وبأ «ةيوبنلا ةئيدملا خيش ظعاولا ةودقلا مامإلا رانيد نب ةملس )١(

 .دهاٌرلا صاقلا رامتلا رزفألا جرعألا مهالوم
 .ُثيل ينب ئلوم وهو «ةيمور همأو يسراف هلصأ :ليقو ءرمع نبأو ريزلا نبآ مايأ يف دلو

 .لوحأ رزفأ رقشأ ناكو

 (ز).(97/5) ءالبنلا مالعأ ريس .كلذ ريغ :ليفو «ةثمو نيعبرأ ةنس دعب رفعج يبأ ةفالخ يف يفوت

 هنأ الإ ةنسح تناك نإو ْئلوألا نأ دارملاو ؛ةنسحلا لمعيل دبعلا نإ :هلوقل ريسفت :هدعب امو اذنه (؟)

 بولطم وهو ؛ةيشخلاو فوخلا اهلخد هنأ الإ ةئيس تناك نإو :ةيناثلاو ءمومذم وهو ؟؛بجعلا اهلخد
 :ملسو هيلع هللأ ئلص يبنلا لوق وه لصألا نأل ءانركذ امب ديقي نأ بجي اذئهو «حودممو
 - ءاج ام باب «نتفلا باتك يف يذمرتلا هاور «نمؤملا مكلذق هتثيس هتءاسو هتنسح هترس نم#
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 ًدلمَع اهعُم طبْخُيو اهطبخُي ئلاعت هلل ّلَعَلو «ءريغ ئلع ًالْضَف ُهَل ئرّيو 3
 لجو ايي دل تدخل 4 ئلاعت هللأ َّلَعلو ٌةءوستت ةئيَسلا لمْعَيو أ

 َلَمَعلا َنوُعَدَيو ؛ةّلَحْرَم موي ّلُك اهْنَع َنولَحْرَي رادل َنوُلمعَي هدد ايي
 . 41+ رهو لك اهيلإ َنوُلَحْوَي رادل

 نشأ ّبَحَأ اذإ ّنوهركت امب ًالمع :َةّنَجلا ْمُكَل ْنَمْضَ ؛ نيتنثأ يل اوُنَمْضا
 . هلأ ةرك اذإ نوبت ام كرو

 :ةرخخآلا ريتك نع ُنْثْشَي ؛انذلا دك

 ّنوكي نأ َتْهِرَك امو «مويلا ُهمّدَقَف ةرخآلا يف َكَعَم ّنوكي نأ َتيْحَأ ام
 . مويلا ٌهكرَتآَف ةرخآلا يف َكَعَم

 . ثم وتم ٌكُوْضَي ال مث ؛هكر رئآف هِلْجَأ ْنِم َتْوَملا ُهَرْكَن لمع لك

 مزاح ابأ اي :لاقف ءاجف مزاح يبأ لإ كلملا دبع نسب ناميلس تس
 مُتنأف مُكاينُذ ْمَترمَعو «مكترخأ ْمُْيَرْخ +أ ؛كنأل :لاق ؟توملا ٌءركن انل ام
 مودقلا َفيكف «َتَقَدَص :لاق بارخلا ىلإ نارمُعلا نم اولقتنت ْنأ نوهركت

 ٌءيِسُملا اّمأو هلهأ ىلع ٌمدقَي بئاغلاكف ٌنسحملا امأ : لاقف ؟لولاعت هللأ يلع
 هلآ دنع انل ام ؟يرغش تيل :لاقو ناميلس يكف ءُالَوَم 'ئلع ُمْدقَي قبالاكف

 َدْيِع كلام ُمَلْعَت كنإف «ئلاعت هللا باتك ئلع ٌكَسْمن صضرعأ :لاق ؟لَجَوَرَع
 نإ 9« ئلاعت ا :لاق ؟كلذ ٌبيصأ آو : لاق هاو كَرابت هللأ

 ةنيكماو نيف :ناميلس لاق [18- 1: راطقنالا] # ميم ىف إو + دارا

 نأ هلآ قنا :لاق ءَّيلع رشأف :لاق 4 َنينسيحْفْلا جرت ُبِرَق #» :لاق ؟هللأ

 . مزاح يباب ٌبِجْعَأ اميلس ٌنأكف .ةلرمأ يح كقفي نأو كاهن ُثيح كاري

 : مزاح وبأ لاق ل اة : د ىراجل لإ :يرهزلا لاق
 : يرهزلا لاق تالا لاس نأ حارا «ينّئيسنف لىلاعت هللا تيسن كن
 ئلع راجلل َّنأ تملع امأ .«َكسْفَن مّدشت َتنأ لب :ناميلس لاق ؟ينمّتشتأ

 . ؟اقَح هراج

 .ملعأ هلو ههنم ةعطق اذئهو ؛ليوط ثيدحلاو )18/١1()١١4( هدنسم يف دمحأو :(117-410()1110 /4)
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 ءارمألا ٍتناك باوصلا ئلع اوناك امل ليئارسإ ينب َّنإ :مزاح وبأ لاق
 َكِلَذ ئأر اًملق ءءارمألا ّنم اهئيدب 0 ًءاملعلا ٍتناكو ءءاملعلا ئلإ ٌجاتحت
 هب تّدختسأف ءارمألا ئلإ هب اوتأو ؛ملعلا َكِلْذ اوُمَّلَعَت ؛ِساّنلا َةّلْذَأ ْنِم موق
 ناك ولو ءاوُسَكَتْنأو اوطَقَّسف ةيصعّملا لع موقلا عمتجأو ءءاملعلا نع
 . مهباهت ٌءارمألا لَّرَت مل مهملع نونوصي انؤاملُع

3 2 2 

 (١)قداصلا رفعج)

 :هنع ئلاعت هللأ يضر همالك نمو

 ءرُكّشلا َنِم ريك ؛اهَماوَد َتِئَبْخَأَف ٍةَمْعنب كيلع هلآ َمَعْنَأ اذإ "”؛ٌنايفساي

 اذإو [7 : مههاربإ] 4« 5ك ديرك رئركسك نإ » : هباتك يف لاق لجو دع هللأ َنِإف

 :هباتك يف لاق َّلَجَو رع هلأ َّنِإف ؟ ؛راقغتسالا ّن زر قزّدرلا تأطتسأ
 4 َنِتَو ٍلْوََأب دَدِدَنْيَو # اناَردَي يَ اد هابقلا لِي *اناَنَغ ُمَنِإ مكسر اورفنتسا »

 . ةّرخآلا يف ٠١-17[ :حون] قت نَج 0 ايندلا يف ينعي
 َةّوُق الو َلْوَحال :نم ُرِثْكَأف هريغ وأ ٍناطْلُس ْنِم ٌرْمَأ َكبَرَح اذإ ؛ٌنايفساب

 . ةّنَجلا زونُك نم ُرْئكو ءجّرفلا حاتفم اهّنِإف ءرشلاب الإ

 .ِهرتَسو «هريغصتو هِهِليِجْعَتب : ةثالثب لإ ٌفورعَملا مِيَي ال

 دبع وبأ مشاه يتب خيش قالصلا مامإلا «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج 2غ

 .يندملا يمشاهلا يشرفلا هللأ

 يه اهمأو ؛يميتلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا تنب ةورف مأ يه همأو «نيئامث ةنس دلو
 .نيترع ىيدصلا يندلو :لوقي ناك ادلهلو «ركب يبأ نب نئمحرلا دبع تنب ءامسأ

 (ز).(108 /5) ءالبنلا مالعأ ريس .هللأ همحر ةنس نيتسو ةينامث نع «ةئمو نيعبرأو نامث ةنس يفوت

 (ز).امهنع هللا يضر يروثلا نايفس بطاخي ناك (7)
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 ءأريقف تام ريغ ِدَي يف ام ئلإ هع َّدَم نمو 0 نم ئنفتسأ ُهل ْمِسُق امب َمنَ ْنَم

 . هئاضق يف لنآ ْمُهَنأ ل هللأ ْمَسَق امب َضْرَي مل نمو
 ا” مرصع س8

 يخبل فيس لس نمو هب ُتارْوَع ْثَفَشَكْا هيَ باح فك ْنَم
 نمو ءَرَقَح َءاهفّسلا لخاد نمو ءاهيف َطَقَس ًارْكي هيخأل َرفَتْحآ نمو ءوب لِ
 .كيلَعو كل ّقَحلا لق مهنا ِء مرسلا ليزا لل رو َرَقُو ًءاملُعلا طلاخ

 .نووتسُم َمدآ يف ٌنماّتلاو ءٌماوقت هُمركو هيد هبسحو هلْشَع ٍلْجَلا ُلْضأ

 ّنوكت نأ كِشويف ٍءيش يف نكت نإف ٠ .اهُبلطَم َيِفَح دقل ْىَنَح را

 يف نوكت نأ كَشوَيف ؟دجوت : ملف لومخلا يف ْتَبلَط َنإف ءٍلومخلا يف

 نأ فلفو : دست ملو لحمل يف كيلط ؛نإت :«لوهخلاك نِعلو ِىَلخَتلا

 ُكِشويف ْدَجوت ْمَلو ٍتْمّصلا يف ْثبلُط نإف ٠ ؛يَلَخَنلاك ّنسيلو ٍتْمَّصلا يف نوكت
 . حاصلا ب فلَكلا م نأ

 هيلع ئلاعت هذآ َمَمْنَأ ْنَم» :لاق هك لآ لوسر َّنأ .يَّدَج ْنَع يأ يّنَدَح
 : لقيلف هيزح نمو « هلل أ ِرِفْغَتْسِيْلَف َفَر أ ًاطبَتْسأ ْنَمو قا رتجلل دك

 . 227ه الإ ةّوُكالو ٌلوحال
 لخدف ٠ دما ئتح بَ داعف ءهْنَع ُهَمْذَق روصنملا ىلع 2 قَد

 َلَذيِل :َلاق ؟تابّذلا هنأ َقَلَح َمِل هلآ دبع ابأاي :ٌروُصْنَملا ُهل َلاَقف ْدَفْعَج
 .ةريابجلا هب

 ةنيدملا َمِدقف «-روصنملا ينعي_رفعج وبأ ّجَح :عيبرلا نب لضفلا لاق
 ا : لاقف
 عيبرلا لإ َلَسْرَأ مث دنع َلفاغتف ٍ؛ٌمَرْكَذ داعأف ٌفاسنيل جا عيبرلا نع لئاختف

 ًامامإ قارعلا لهأ َكذَحَتَأ ؛هللأ َّدَع ئأ :لاقف ءّلَخَد ُهاتأ اًملَق ةحيبق ةلاسرب

 ل : نينمؤملا ريمأ اي : لاقف «كلتقأ مل نإ هللا ينلتق مهلاومأ ةاكز كيلإ َنوبِجَي

 تنأو َرَفْعَف مِلَظ َفسوُي َّنإو رْبصَ يلب برأ نإو عشت ىلعأ نامل

 )١( بعشلا يف يقهيبلا هاور )1/441١()101(.
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 كاع :.""”نعاقلا يبل هللا دبع ابأ يدنعو ّىلإ :لاقف ""'خلشلا َكِلَذ نم

 هعم هَسلِجأف هدي لوانت من :ماحرألا يوذ ْئَرزِج ام لضفأ ؟محر يذ نم هلأ

 ُتلقف هّيقحلو َفَرَصْنأَف شأ ظْفح يف : لاق هذ دوو 111 طلع 8 هعارت الغ
 : تلق لاك ؟ تلو رعب تلقا هيك هل

 .ماضُي ال يذلا قلي ينفئكأو مانت ال يتلا كنيعب ينسرخأ ؛ مهل

 ءيكأو َُجَأ كْنِإ ؛مُهَللَأ (يئاجر تنأو ُكِلْمُأ الق َّيلَع َكِتَرْدَقب يحلو

 0 كب ديِعَتْسَأو رحت يف ْعَقْذَأ كب ؛مُهّللأ ذك فاخأ نكي

 ب :لاقف وعدي لرب اذإف "سيب ابأ تق ا

 0 مي سفن مطقنأ تح هاير اي هاير اي ل سفن عطقنأ ئتح تراي

 ا ا
 مطقنأ ئتح َنيمحاّرلا محرأ اي :لاق مل فسَفَن ٌمطقنأ ئتح يح اي يح اي : لاق

 يقول بنوا ةلنع نم يعل ل ؛ مهل :لاق مث تارم عبس ُدْمَقَ

 َدَلَس نلإ تر رب تيك 1 ؛ هللأ وف ءاقلخأ دق ّىَدْرُ نا مهل

 دارأف ,ءٍنيَعْوْضْوَم نيدربو ٌبْنِع ذئموي ٍضرألا ىلع َسيلو «ًابنِع ٍةَءولمم

 عَ انأو ْوْعْدَت تنك :ثلق ؟مِلَو :لاق «ككيرش انأ :ُتلقف ُتلقف ؟َّلُكأَي نأ

 00بجعال تع لق ةلثم ْلكآ مل بع تلكأف ءءىبخت الو لكف ْمدَقَ : لاق
 ِنيِدْرَبلا تر : لاق مث انش نفق مل ةلّسلاو «تعبش تح تلكأف ءهل

 نحالاب اهتراوب اهقوخاب و ركأف ابق نع انأف ِنادرُيلا امأ :ْتَلُك «كيلإ

 ره

 . لصألا : حْنّسلا 6

 ءعمجملاو ةوفصلا ةفص نم تثملاو ء(دجاسلا ئربلا) نساحملا نساحأو ئلوألا ةعيطلا يفو (؟)

 (ز). باوصلا وه هلعلو
 .ُةَرَطَع :دارملا 62)
 (ز) . (ّىَلَع َكِتَردقب يل ُرْفْغَأو «مارُيال يذلا َكِتْكْرِب يفنكآو) :ةوفصلا ةفص يفو (4)

 .ةكمب نيطيحملا نيليجلا دحأ وهو سيق يبأ لبج يأ (0)

 (ز) .ئونلا :مجعلا ()



 : لاقف ّلْجَر ُهّيقل ئعْسَملاب ناك اذإ َّلح َلَّرْنو هيلع اناك نيذللا نيِدرُبلا ذخأ مث
 ؟اذنه نم :ُتلقف ٌفَتْقِحْلَف هيلإ امُهَعَفَدَف هللا لوسر َنْب اي هللأ َكاسُك يّسْكا
 :لكَحَم رب ٌرفْحَج :لاق

 ع 2 2

 2'"يرمعلا زيزعلا دبع نب هللآ دبع)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 كرو 5 ٌتباتك هدي يفو الإ ئَّرَي ال ناكو ءرياقملا ٌركَسو دََّعَت دكَعَت

 نم ّسنآ الو ِرْبَق ْنِم َظَعْوَأ ذا لاقف ِهِلْعَف ْنَع لكسف «سانلا ةسلاج

 :لاقف ءَءاج ام ٍةَدْحَّولا يف َءاَج ْذَم :ليقف ءٍةَدَحَولأ َّنِم , َمَلْسأ الو ءباتك
 .ًالهاج الإ ٌدِسْفي ال

 ئرت نأب ؛ئلاعت هللآ نع َكَضارعإ َكسْفَن ْنَع َكِتلْفَغ ْنم َّنِإ :َلاقو
 .اعفن الو ارض ُكِلْمَي ال ْنّمِم ًافوَخ ئهنت الو رْمأت الو «ةزواجتَف هطخْسُي ام

 ؛ َنيقولْخَملا ٍةَفاْحَم ْنِم ركنُملا نَع َيِهّنلاو مفورقتلاب حالا كرت نع لاقو

 .هي 0 هتلاومأ ضقت قأ ةدلو ك2 ولت ىللأ هَبْيَه هنم تعز

 ؛نوراه اي :يرمعلا هب حاصف ءافّصلا ديري ةَورَملا نم ديشّرلا نوراه لبقأ

 ىلإ َكِفْرَطِب مرا :لاق .'"”هَيِقَر املف ؟افّصلا قْرا :لاق ءٌدَعاي َكِيَّبل :لاق
 يف ْمُكَن : لاق ؟ مهيصحت نمو : لاق ؟ْمُه ْمُك : لاق ل لا (تيببلا

 0 اهّيأ ملغ :لاق 0 هلل ا ىلخت لاق ؟ل سانلا ويم 7

 رمع نب هللأ دبع نب زيزعلا دبع نب هللأ دبع نئمحرلا دبع وبأ دباعلا دهازلا ةودقلا مامإلا وه )١(

 .ىلاعت هللأ همحر ةئس نوتسو تس هلو «ةئمو نينامثو عبرأ ةنس يفوت

 (ز) . (89/37 /8) ءالبنلا مالعأ ريس
 (ز) .باوصلا وه هلعلو ءةفصلا نم تبثملاو (هيقر) لدب (هاقر) نساح.لا نساحأو ئلوألا ةعبطلا يفو (؟)
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 و

 ؛مهلك مُهنَع َلأسُت َكَدَحَو تنأو ؛هسفن ةّصاخ نع لأي مُهْنِم ٍدحاو َّلُك نإ

 ,عرماللا اليدنم اليدنم ”ةنوطعُي َنسلَجَو ؛نوراه ئكبف «نوكت فيك رظنآف

 نم هذله َةَنِز :لاقو ضرألا نم ةانهخ لخأف «يِنظِع :لاقف لجر هءاجو

 :لاق «يندز :لاقف «ءضرألا لهأ ةالص نم كل ٌريخ كبلق لخدي عّرَولا

 .مْرَيلا هَل ْنكف ؛ ًادَغ كل هئاحبس للأ ّنوكي نأ تحت امك
 2 د 2



 (١7( نأ نب كلام مامإلا)
 ةروثأملا هلاوقأ نم 9

 لمعلاو ملعلا يف ةروهشملا همكحو

 : بابلا اذنهب قلعتي امو «نيملعتملا بادآو ءملعلا يف هنع ءاج ام
 : هللأ همحر كلام لاق

 .بولقلا يف هللأ ُهعضَي ٌرْون ُمَلعلا امْنِإو «ةَياوّرلا ةَرْثكب ُمْلِعلا سيل
 0 ٌنَسَح ملعلا ُّبَلَط :لاقو ٍدوعسم نبأ نع مالكلا اذنه ّيِوُر دقو

 يمت عب نو مرر كن نظن نكلو لل ّنِم ٌمْسَق وهو هَرْيَخ َقِزَر
 ٍ ' .همزلافق يسمت نيح ىلإ

 . عشاخ ْئَقَت بلقب الإ ُسَنأَي ال ؛روُع ملل :لاقو
 ل اه لطب لوألا لاف ؟ رو ةظوردأ :ملعلا ٍبّلط نع كلام َلِئْس

 .راثكإلاو ءزاغلألاو «ظيلاغألا ةلط الو دب ب عفتني

 شأآو :لاق ؟وه ةضيرفأ :ملعلا بلط نع كلام لسا : 000 يفو]
 لك لع اّمأ :َلاق مث ءهبلطب ُهرمآال نم ْمُهنم َّنِإو ٌىِلاع سَّنلا لك ام
 . الق ؛سآّنلا

 يسلك ل سل ا ل ل ا ا ممل

 يحبصألا مث يريمحلا رماع يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام هلأ دبع وبأ ةرجهلا راد مامإ ره )١(
 لاق .ِخقيَي هلأ لوسر مدا سنأ توم ماع نيعستو ثالث ةنس حصألا ىلع دلو .يندملا

 .هنس ةئادح يف ملعلا بلطو ؛نيتنس :ليقو «نينس ثالث كلامب كلام مأ تلمح :يدقاولا

 ملاع لب ءهنامز يف ةنيدملا ملاع ناكو ءةنس نورشعو ئدحإ هلو ةدافالل سلجو ايتفلل لهأتو

 .هنامر ةجح وهو ءزاجسحلا
 ءةنس نونئامثو عبرأ هلو «ةئثمو نيعبسو عست ةنس لوألا عيبر نم ةرشع عبرأ ةحيبص يفوت

 .هنع هللأ يضر عيقبلابي نفدو «امهنيب ليقو ءةنس نوعست :ليقو

 (ز).(48/4) ءالبنلا مالعأ ريس
 (ز) .(سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ) :فلؤملا باتك نم ةدايز نيسوقلا نيب اع (1)

 م١١



 ؛ َكِرْهَظ ىلع ٍدَحَأل ليخت الو ؛َكّبْسَحو تعمسام ّدأ :بهو نبال لاقو
 هروح عاب ْنَم ُهنم ُرَّسَخَأو ةةاندن ةترخا عاب ْنَم سائلا حا : لاقي ناك ةنإف

 افرع اينذب

 نأ ؛ عباصألاب , هيلإ ٌراَسُي ًاسأر َراصو ءًاملع لوح اذإ ٍلَجَولل قش 0

 هنإف ةَسايّرلاِب حرفي الو ءاهب الخ انا م تت فحف ءوِسْأر ىلع باَرّتلا عِضَي

 دلك انللذ ةةاس ف1 ل1 دقو ريق يف دبطضأ اذ اذإ

 ئرتشأ ِنَم ُهَنِإف نورت اه نين يرد اًمع لأست ال : رهسم 5 لاقو

 .هيلإ جاتحي ام عاب ؛هيلإ حاتحُي الام
 امّنإف فْنَع ْتَمَقَدْناَو ؛بجُي ْمَلَق ُلُجَولا اهيف َلْيْس اذإ ةلأْسَملا َّنِإ :لاقو
 . هْنَع هلأ اهفَرَص هّيلَب يه

 .ريكتم يمِلالو «سلْفُمل ٍسِلْفُمل مْلِعلا ٌبلَط ٌحلصَيال :لاقو
 . '"”[ملعلا ُبَلَط :لاق] اهم لسا :هل ليقو
 .ءاملع ساّنلا رثكأ ناك نايسنلا الول :لاقو

 .نوملعي الام ٌليوأت َساَّنلا ٌكلهأ امَّنِإ :لاقو
 يذلا اذ نمو ءرثكأ رْيخلا َّنِم هيلع َّلَد يذلا :لاق ؟ءىطخي ملاعلا :هل ليقو

 . فورعمب ٌدحأ رمأ ام ؛ءيش هيف سيل نم الإ فورعملاب رمأي مل ولو ؟ميش هيف سيل
 هللا لوق تعمس امأ هملْعَي َمُث ءملغَيال نأ َمدآ نبأ نأش نم :لاقو

 . 124 :لافنألا] 4اناَه كَل لج هّآوُهتَ نإ » : ىلاعت

 . لمعلا َنْبَم ّملعلا اوُمْلَعَت :لوقي ناكو
 ىرثأ ٌكِيلع َرّيلَه لأ ةعاط نم املع تملعت اذإ :هيخأ ينب ضعبل لاقو

 .راقولاو ملحلاو ةنيكسلا ُهَتمّلعت يذلا ملعلا كلذل ٌمَلَعَتو هْبْمَس كليف يلو

 000 ماعلا تل نم اع انج : هللا همحر كلام لاق

 اراجع نأ ملعلا ٍلهأل يغبنيو ءئضم نم ٍراثآل ًاعتم نوكي نأو ء«ةيشخو

 0 اورَكذ اذإ ةّصاخو «حازُملا نع ْمُهَسفنأ
 داع مسج سس _مسسسشا ا ا د سيل اسس يس

 )0 . (سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإ) :فلؤملا باتك نم تبثملاو «لوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيبام غ3
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 .هقفلا نيحلاصلا ثبدأو قّنَّسلا هلوسر بدأو ؛نآرقلا , هللا بدأ :لاقو

 ةرجش :لاقف ٠ ا هل تلقف كلام ئلع تلخد : :نايفس لاقو

 «ناسارخب اهُدمَّتو «قارعلاب اهقاروأو «ةنيدملاب اينايعا ونة اهنا

 . كلام فئارط نم اذنهف ؛ٌمالغاي ْبَبْكا :لاقف

 ام لكي َتدَح ْلْجَر ُمَلْسَي نكي مل ُهْنإ : كلام يل لاق :بهو نبأ لاقو

 . كعيطُي ال نم ّدنع للا ةناهإ َّلّذلا َنِمو ادبأ ًامامإ نوكي الو (عمَس
 : هَل لوقي هَدنِع ملا بط نم ٌدحأ ُهَعَدَو اذإ كلام َناكو : ٌفَرْطُم لاق

 :ةريتكتألو ةوكو ءٍةََيِضَم َراد هب اولزنت الو ءمْلِعلا اذنه يف هللأ اوقّ ا

 .ًامّسَت الإ ٌكَحْضَي ال ْنأ ماعلا بدأ نم :لاقو

 .هصقنتو مل مِلاعلا ''”خُمَت مآلكلا ٌةَرثك :ٌلوقي هثعمس :يبنعقلا لاقو
 ىشنأ ئوقتب كيلع :لاق ؟ين ىنصوأ :كلامل تلق :شادخ نب دلاخ لاق

 .هلهأ دنع ملعلا بلطو

 اذنه اوركناو ّشَأ اوقتا :لوقي ًاكلام انعّدَو اذإ انك : مساقلا نبأ لاقو

 .ٌةومتْكَت الو ُهوُمّلَعو مْلِعلا
 . رقفلا ْمْمَط هيف قاذُي ئّتح بح رفألا اذ'ه لاني ْنَل :لاقو

 .هلَْت َسسْبَل ئتح مللعلا َنِم اوُمّلعت :ُلوقي كلام تعمس :ةرق وبأ لاقو
 ئلع ٌدحأ ْرِصَتَقَي مل ُهَنِإف ءَكِملِع ىلع ْرِصَتقأو هلأ قنا : بهو نبال لاقو
 ام َتْبَّصَأ ْدَمَف هللأ َدنِع ام َتْبلَط امب ٌديرُت َتْنُك ْنإف ٍ؛مقَتنآو َمَقنَألإ هيل

 .ءيش َكِدَي يف َسيلف اينّدلا َتْمَلَعَت امب دير تنك نو ءوب عفت

 دق يتلا لئاسملا ملعت كرت يف باوّصلا ئرأ ينإ :هل ةيصو يف لوقيو

 اطفلا ايحانف لق تاقياو ةرضملا نم اهيف ناك اذإ ءاهضعبي عفتني

 . ؟اهيف ةعفنم ال يتلا لئاسملا نم اهريغب فيكف ءةنتفلاو
 د و ا 00 :لاقو

 [1؟4 هن لشاب ني ( ىّشح امّنِإ 9 : هلوق هللأ باتك

 ا



 نأ َنِإ » :هلوق هلأ باتك يف ُهَلتَمه ؛ُهْمَلَعُي ملو هب َلَِعف ّمِلَع لُجَرو
 .[اهؤ ةرقبلا] © - . .انلرنأ آم دوسي

 , [(4 :نافرغلا] « يمال الإ مه ف نإ # هلوق كلَثَمَف ؟ هب , لَمْعَي مو مدعي 0 لَجَرو

 ُلِمحح ِراَمِحْلآ ٍلَيَمك » :هلوق ُهَلتَمف ؛هب َلَمْعَي ملو ُهَمَلَعَف آمْلع ّمِلَع ُلُجَرو
 .[ه : ةممجلا] 6 اراَفَتَ

 (تاملكو ظعاوم نم هنع ءاج ام)
 سفنلا ةيبرتو كولسلاو بولقلا لاوحأ يف

 : هللأ همحر كلام لاق

 .سابللا يف ال ؛نيّدلاو ئقثلا يف عضاوُتلا امّنإ
 .ةَعْمّسلاو ِءايدلا كرت مضاوتلا :لاقو
 د هل ننالاع زب وقف اجمل و تنل لإ نك دب :لاقو

 . ةينالعلا يف هنم

 .لمألا ٌرِصِقو ءبّسكَملا ُبْيِط :اينّذلا يف ُدْهُّزلا :لاقو
 . ميعّتلا َنِم سل ا ها ةعاحلل : لاقو
 .دْبَعلا بْلَق ىلع ِكَلَم ٌةَحْسَم ةمكحلا امّنِإ :لاقو
 هللا لق يف قل هت هت اعل :لاقو
 ٌبولقلا لأ هلَْخْدُي *مأو ءهثلأ نيد يف ٌهقفلا ةنكحلا نأ يبلقل عقي :لاقو

 لمنور كشر ف
 .هل ٌغابتالاو ؛هللأ ِرْمُأ يف ركَمتلا ؛ٌةَمْكِحلا :لاقو
 كل عابتالاو ؛هللأ ةعاط ةمكحلا : مساقلا نبأو بهو نبأ عامس يف لاقو

 .هب لَمَعلاو ؛نْيَدلا يف هّقفلاو

 ْمَل هدْيَح هيْقَن يف ٍناسنإلل نكي ْمَل اذإ :ٌلوقي هّتعمس :يورفلا لاقو
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 ؛َرْثَك ْنإو اينّدلا ّنِم ءيش يف َريخال :لوقي هّتعمس :بهو نبأ لاقو
 0 .ِهيَءورُم وأ ٍلَجَرلا ِنْيِد داسفي

 عضب ْنِم ٌءْرِج ةَءورُملا ٌراهظإو ءةّمهلا ْنْسْحو ءبؤُتلا ٌءاقن :لاقو

 ْ .ةّوِملا نم ًاءزج َنيعبرأو
 ّنِم َّساّنلا ٌبيِصُيام ُهْبِصُي مَلو هللقعب َمَنُم ِهئيدَح يف َقَدَّص ْنَم :لاقو

 . فّرخلاو مّرهلا

 .نوباذكلا ُفَرْخَي امن : لاقف ؟َتْفِرَح :َّلَجَر هل َلاقو
 هينعَي ال ام دلرتي ئنح ُلُجلا ُحلْضَيال :كوكي هتعمس : كرابملا نبأ لاقو

 .هَبلَق هل هلأ َحَتْنَي نا ُكِشوُي ؛َكِلْذك ناك اذإف «هينعُي امب ٌلغتشيو

 َّلَق امو ءَكِينْعُي اهشْيَع لَكَ .كيفكي ام اهنم َكِيْعَب ناك نإ : لاقو
 0 7 :اولأو اي  ؛ليفكو

 .ٍةَمْكِحلاِبشآ ُهَمطْنأ الإ اينّدلا يف ّدَحَأ َدِهَّر ام :لوقي هتعمس : بهو نبأ لاقو

 َكِمْلِع يف ٌديِزي ْنَم رم َةَسلاجُمِب كيلع تودي هنعب :ديمح نب دلاخ لاقو'

 'َكّيِيعَيو «هلوف َكللعَي نم ةسلاجُمو َكاّيإو ءةلغف ةرخآلا نلإ َكْوُمْدَيو ُتّلوَق
 هلت يندلا ىلإ ٌكوُعْدَيو هلْيد

 ٍدْصَقلا ّنِم َكايإ :لاق َّمُث ؛هلضفو دصقلا كلام َرَكَذ :مساقلا نبأ لاقو
 .هب ُبَجْحُت :لاق ؟مِل :َليق «وب عفترت نأ ٌتحْب ام

 نم ٍرْهأب تممه اذإ :لاق ء«ينصوأ : كلامل لجر لاق : فرطم لاقو

 ثرمأت ال َكَنِإ ؛ هيضمت تح 0 هسبحَت الف هلآ ةعاط

 نيا أ تغطَتْسَأ نإف َكِلَذ ريغب َتْمَمَه اذإف «ثادحألا
 ْنأ ّقَحِب َسِيَل رْمأل َتْيِعَد اذإ يحّتْسَت الو فكرت كل ْتِدْحُي لنآ ّلَعَل ؛ُلَمْفاف

 .(سنأ نب كلام ةرجعهلا راد مامإ) :فلؤملا باتك نم ةدايز نيسوقلا نيب اه )1١(

 ينعي «عرضلل بلاحلا يتضبق نيب تقولاو «نيتبلحلا نيب تقولا :اهّمضو ءافلا حتفب قاوفلاو

 (ز) .ًاريسي أتقو ولو «هزاجنإ يف رخأتت الف
 راد مامإ) :فلؤملا باتك نم تبثملاو «(ةظحل هرخؤت نأ) :ظفلب ئيلوألا ةعبطلا يف نيسرقلا نيب ام (؟)

 (ز).هلبق ام عم بسانتي ئتح (سنأ نب كلام ةرجهلا

 ؟ ١١



 رهط ء[م»# بازحألا] 4 نم يحتمل ُهَمَأَو » :هباتك يف هللأ لاق :َلوَقَت
 ٍقّنأو ءاهيئاركو ٍرومألا يلاعمب كيلعو «.هللأ يصاعم نم اهقنأو «َكَياي

 ءاهْفِسافس هَ و ؛قالخألا يلاعم بحي هلل هللا ْنإف اهنم ْفَسْفَسُي امو ؛اهلئاذر

 كناسلوألإ راهن وأ يبل نم ةعاس كيلع يتأتال نأ دوتجأو «نآرقلا ةوالت زئكأو

 .تئش ُتْيَح ْبّمْذَأو ءٌكِسْمَن نم َساّنلا ِنَكَمُت الو ىشأ ٍرْكذ ْنِم ٌبطَر

 يروم سا دلو افاد هلأ كيلا آلا | ةة1 را نيرع هدأ ام :لاقو
 . اهءادر هللا ةَسبلأ الإ شب

 . ٌكِئيِدب ْبَمْلَت الق ٍءيَشِب َتْبَعَألَت امهم :يبنعقلل كلام لاقو ٠
 :لاقف َرَّيكَتو ٌسيلبإ َدَسَح ءّمُّشلاو ُدَّسَحلاو ُدْبكلا يصاعملا وأ :لاقو

 يح نم الكف # لاعت هللا لاقو 1١[ : :فارعألا] © نط نم هَل ران نم تكل ©

 .اهنم َّلَكأ ايتح مد ّحشف ٠ . 115 :فارعألا] © ةَرَجشلأ وذم اير الو اَمسقِي

 ءقَحلا نع َدِصَي لطابلا ٌلْوقلاو كله ٍلطابلا لهأ نم ُبُدَعَّتلا :لاقو

 .ءىطخي لازي ال نأ ِءْرَملا ةَوقش نمو ءرْيَخلل َنْفَوُي نا ِءْرَمْلا ةداعس نمو

 ٍلطابلا ليلقو «ضرألا يف داسفلا ناك قحلا ئلع لطابلا َرَهَظ اذإ :لاقو

 .ةاجن ّقَحلا َموزل نِإو «ةَكَلَه هريثكو
 5 ير دبي لَقْعَي ام ٍرْدقف سلع ٍنِمْؤُملا ةّماعدو ماعد ٍءيش لكل :لاقو
 كلذ : ْنم عا 0 قحلا ل درت ك اذإ «عساو مالسإلا :لاقو

 .هدودح ْتَميِقأ اذإ :رخآ عضوم يف داز «قيضي نأ يغبني الو

 .هّدضب َرجافلاو «ةنوؤملا ُريسَي ةنوعَملا ُّنَسَح َنِمْؤُملا َّنِإ :لاقي :لاقو
 .هؤاهَب َبَهَْذ ُهَسْفَن ٌلْجَدلا ّحَدَم اذإ :لاقو
 .اهدسفيو ئمعلا ديزي ءَةَلضْعُملا لئاسملا هذنه يف مالكلا :لاقو

 ءِءافعّضلاو ِءامّلا يف الإ دجوي ال :لوقيو ؛« هُبيعَيو مالكلا ةَرثك ُهركي ناكو
2 

 نب كلام ةرجهلا راد مامإ) :فلؤملا باتك نم تبثملاو «ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام )١(
 (ز).(سنأ
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 . مْوَي يف رْهش ملك ُمّلَكَتي هنأ ًالول «ُنالُف لُجَملا ْمُعِن :ٌلاقي َناكو :َلاق

 2 د 2

 (7١(ىكملا ينيللا ةداتق نب ريمع نب ديبع)

 هنع ئىلاعت هللا ىضر

 ْئضَم ْنَميف بعأللاك الإ ْةكيف ٌدهتجُملا ام :لاق
 امد ةولاس اذإف © نرلاس ُبِكاَرلا ْىَقلَتُب امك تيما َنوُقَلَتَب روبُقلا له َ

 ناو مَنِ اَنِإ 8# :نولوقيف ؟ةكيأي مل :لوقيف ءتام ْدَق ناك نحف ؟نالف لَعَف

 .ةيواهلا ه هنأ ىلإ هب َبِهْذ نو وسجل هَل

2 2 2# 

 قي هللأ لوسر ةايح ىف دلو رسفملا ظعاولا «يكملا يعدنجلا يئيللا ةداتق نب ريمع نب ديبع )١(

 . هسلجم

 (ز).(1017/14) ءالبنلا مالعأ ريس .نيعبسو عبرأ ةنس يف يفوت :ليقو «ةريسي مايأب ردع نبآ لبق يفوت
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 "''(يكملا ربج نب دهاجم)

 : همالك نمو

 هّنْيِد رع كا نمو فيد َّلَذَآ هَسْفن َّنَعَأ ْنَم

 دلو كلووب هالو دْبَعلا حالّصب ُحِلْصُيل ىلاعت هلأ َّنإ

 هيلإ َنينمُْملا بولقب ئلاعت لأ َلبقأ ؛ هلق ات وفأ ىلع لبق اذإ لا

 ريخب ٍريخب َمِلْمُملا ةاحأ لج كلا َرَكَذ اذإف ءةكئالملا َنِم ءاسلج مدآ ينبل َّنإ
 0 أ :ةكئالملا ٍتلاق ؛ِءوُسِب ُهَرَكذ اذإو ءهِلْثِمِ 0 :ةكئالملا ٍتلاق
 . كترْؤع َرَبَّس يذلا هللأ دّمحأو «َكِسفن لع عيا ؛هتروع روتسملا

 رخآ ناك اذإ هَدْنِع ٍتْوَملا ِكَلَم ُلوُسَرو الإ ُدْبَملا ُهْضَرْمَي ٍضَرَم ْنِمام
 أّبْعَت ملف ٍلوُسَر َدْعَب َلوُسَر َكاتأ :لاقف ِتْوَملا كَم ُماتأ 0 ٍضَرَم
 .اينّذلا نم ل عطْقَي لو َر كاتأ دقو هب

 :لوقيف ءينَظ اذله ناكام :لوقيف م ايقلا مْ راَثلا ىلإ ثعلب 0
 مااا :لوقيف 5 : لوقيف ا

 َلَقَعَف اذكنه :لاق ؛ًانذ لَجَرلا َتنْذَأ اذإف - "هَفَك طّسبو  "'”ٌتفكلاك ٌبَلَقلا
 ىلع ا را ءاعرأ منا ءأثالث 3 ؛نينثأ َدَقَعو ؛َتَنْدَأ ّمُ ءآدحاو
 ّمَل ُهّنَأ ئرَي مكيف :لاق هلق ئلع ُمَبْطُي َمُث «سماخلا ِبْنَّذلا يف عامل

 هلأ ركذَيلو هْنِيِمَي ىلع منيل ءةلبقلا ليفَْسَبلَف ماني نأ 1 دارأ اذإ

 اهّلَعَل يردي ال ءافو اهنإف © هسا الإ هلِإ ال » : همانم دنع همالك َرخآ هلو

 نب بئاسلا ئلوم «دوسألا يكملا جاجحلا وبأ نيرسفملاو ءارقلا خيش مامإلا ربج نب دهاجبم )١(

 :ليقو ءةئمو عبس. ةنس :ليقو «ةئمو نيتنث ةنس دجاس وهو يفوت «يموزخملا بئاسلا يبأ

 (ز).(444/5) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نيتامثو أثالث غلبو ءامهنيب

 (ز).(ٌفكلاك بلقلا) لدب (اذكنه بلقلا) ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 5٠١ :ماعنألا] 4لِيَلاب مكنت قو وس ىلا وه 8 أوك رقم ةتيزم نوكت

 دجاس رهو دهاجم تام
 2 د 2

 2270(حابر يبأ نب ءاطع)

 ءركْنُم ْنَع اىهنت وأ «فورغَمب ٌرُمأتو أَرفت ْنأو ءهللأ باتك ادعام ٌهلوِضَف

 ْمَكيلَع نأ توركتتأ ءاهنم كَل َدْبال يتلا َكِتْشِعَم يف َكِتَجاحِب قِطنَت وأ
 يي ا

 لك نيفيا ط يي لام نبع ع ِناَيفلمْلا قلي ْدإ ا نييك اًماَرك ؛ َنيظفاح
 نيف نق ينبع ليص ص يرخأ

 ىتلا ةتفيحَص سم هلع كرش ول نأ ْدكدَحَأ يحَتْسَي اَمأ # ٌديَع ُبَِر هْيَدل الإ

 ا لا هنيد ١ مو (9اهيف ام رثكأ ناك ؛هراهن ٌردِص م

 دحب ُلِجَر ثّدَحَتف ؛حابر يبأ نب ءاطع دنع اَنُك :ديعس نب ذاعم لاق

 ؛ٌقالخألا هذاهام هلأ َناحْبُس :ًءاطع َلاقف ءهِئيدحب ُرَحآ هَل َضَرَمْعاف
 هيرأف ُدْنِم هب ُجَلْعَأ انأو ٍلُجَرلا ّنِم َتيدَحلا مَمْسَأَل ينِإ ؟قالخألا هذلهام
 اضع محا ال يأ

 0 علا 0#

 «يكملا مهالوم يشرقلا دمحم وبأ «مرحلا يتفم مالسإلا خيش مامإلا ءحابر يبأ نب ءاطع )١(

 ًآاهيقف «ملعلا ةيعوأ نم ناكو ءنامثع ةفالخ ءانثأ يف دلو ءةكمب أشنو «دنجلا يدلوم نم ناك

 .هيلإ ةكم لهأ ئوتف تهتنا «ثيدحلا ريثك ةقث آملاع

 (ز).(078/60) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نينامثو اينامث شاعو «ةئمو ةرشع عبرأ ةنس يفوت

 (ز).اهالمأ يأ ةفيحصلا لمأو .(اهالمأ) :عمجملا يفو «(لمأ) :ةرفصلا ةفص يفو (؟)

 (ز).خلإ ...اهيف ام رثكأ نإف :ةرفصلا ةفص يفو (7)
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 :همالك نم

 ءاهذئاق "0و اذإف «''”نورَح ٌنسْفَتلا 9 «قئاس ٌلَمَعلاو ؛دئاق ٌناميإلا
 اذاه ُحَلصَي الف ءاهائاقل ْمَهَتْسَت ْمَل ؛اهقئاس ْنَو اذإو ءاهقئاسل ْمِقمْسَت مَ

 هلل ُلَمَعلاو لن لَمَعلا َّمَم هللب ناميإلا رْيَخلا ئلع م َموُعَي ئتح ؛اذله َعَم الإ
 . هللاب داعى

 .اينّذلا بحاصل َلْذَي ْنأ ؛ ؟عرولا ٌنازو ئوقّتلاب َدَخَأ ْنَمل يني شي ال

 د د د

 «يعدنجلا مب يكملا يئيللا ثيل نب عدنج نب رماع نب دعس نب ةداتق نب ريمع نب ديبع نب هللأ دبع )1(

 .ةوعدلا باجتسم ءأحلاص ةقث ناكو ءةكم لهأ نم سانلا حصفأ نم ناك «مشاه ابأ نكي

 . ةكمب ةئمو ةرشع ثالث ةنس يفوت

 (ز).(8/0١05) بيذهتلا بيذهت رظناو (1217 /1) ءالبلا مالعأ ريس

 .داقنت ال : يأ 30

 .فعض :يأ 2م

١١١/ 



 '''درولا يبأ نب درولا نب بيهو)
 هنع ْئلاعت هللا ىضر

 نزال فو

 همومه ْتْذْلْقأ الإ ؛ةاوَه ئلع ياو رْث ِدْبَع ْنِم اما : ّلَجَوَرَع ”هللأ لوقي

 هيتيع َنيب ئنفلا ُتلَعَجو هلق ْنِم َرقَقلا ُتْعَرَتو_ُهتَعْيَص هن 1

 ةاوه رَثآ ِدِبَع ْنِم ام ؛يلالَجو يتمظَعو ينْرِعو .رجات لك ِءارَو ْنِم هل ُتْرَجتأو
 هبْلَق ّْن ْنِم انِغلا تْعَرْنو هَتَعْبِص ِهبَلَع ْتقّرَقو تقويم ثراعألا ّياوه ىلع

 .؛كَّلَم اهتيدؤأ ّيأب يلابأ ال من تن نو رتعلا تلكحو

 يل ٌرفغ هل تدحو انف 4 ةنم يمسح ةتاثلا تطلاخ :بيشؤ,لاق
 ع«ّبضغ اذإ هننمَأ الو روع ٌيلَع َرتَس الو هّتْعْطَق اذإ ينلَصَو الو انذ

 .ريبك قمح ءالؤاهي لاَتشالاف
 ؛ِتْمّصلا يف اهنِم ةَعْسِتف ءيازرجأ ٌةَرْشَع ٌةَمكحلا :لاقي ناك :لاقو

 طبضأ ينذجأ ْمَلَ ءِتْمَّصلا ىلع يسْفَن ُتْجَلاعف ءِساّنلا ةَلْزُع ةرِشاعلاو
 . ساّنلا ةَلُرَع ةرشعلا ًءازجألا َّنأ ٌتيأرف ثْنِم ديرأ امّلُك

 نأ َمِلَع دقو «كحضلا حايترأ ىلإ ِهبلَق يعاود هّبيجت َفْيَك ملاعلل ًابَجَع

 .تاعزفو تافقوو .تاعْؤوَر ةّمايقلا يف هل

 .همالك ّلَق ؛ هِلَمَع ْنِم همالك ّدَع نم

 ْنَع كاضر ةيآ ْنَع ينربخأ ؛ٌبَراي : لاق ٌمالّسلا هيلع ئسوم َّنأ ؛ينَّتلب

 َْنَع هفرْصَأو « يتعاط هل هيف يسار اذ] هيلز احن لأ اعماق كلم

 ُهْنَع يئاضر ةيآ َكاذف ؟ يتيصعم

 د نم نص اكسس سس تسوس والوسط سس د سو ةحسسسم <

 وبأ :لاقيو «ةيمأ وبأ ينابرلا كياعلا لا يكمل هالوم يموزخملا درولا 5 نبأ درولا نب بيهو )01(

 .هل بهل بسيهوو «باهولا دبع ةمشا * لاقيو .موزخم ينب لوم ؛«يكملا نامثع

 .ةئمو "رييسمد و ثالث ةنس يفوت

 (ز).(59/1١) تاغللاو ءامسألا بيلهت رظناو ١44( /9) ءالبنلا مالعأ ريس

 4م١١



 املا هٌسرشُي وه الف ؛ةَبقاّسلا يف ٍرَجَحلا لئَمَك ؛الَثَم ِء ِءوّسلا ملاعل تن

 .هب ايحتف رَّجّشلا ئلإ ملا يَئَد

 هل ٍةعلق يف ّنصِلِب هيئراوح ْنِم ٌلَجَّرو وه ٌرَم- ل 00

 ميرع نبا ئسيع [ذله :هيَع اقف بلا لَ يف "هنأ ئقلأ ُّنصَللا امُآر ا

 «ليئارسإ ينب نصل ؟ يق اي َتنأ ْنَمو ؛هيراوح نالف اذنهو هْتَمِلَكو هلأ ود

 ًابئات امهيلإ طبه 2 ءامّدلا تكَفَسو «لاومألا تلح و يرافلا تشطت

 تنل ؟امُهَعَم يشن ذأ ديري :هسفَنِل لاق امهقحل اًملق ءّناكام ئلع ًامدان

 َتفَلاف :لاق َكلْنم تدكلا ءاطخلا شكت ىِسْمَي امك ااهيناح فلا اله َكِلَذِل

 شكو قرت ٍثيَحلا اذاه نإ 5 :دعست ذأ لاق كرف يراوخلا قتلا
 راوخلا ءاركزأ زن رطللا هو ْنِم اًمِهِبولُ يف ام ئلع أ علطأف م

 ينب ّنِصِلو يراوحلا رم نأ جذع ذأ ئحْؤأف هيلع ةسّقن هليضفتو ؟هاّيإ
 اًمأو ءهيمادتل 'رضمام ُهل ٌتْدَمَع ْدَقَف مللا انآ :ًاعيمج َّلَمَملا افنتأي نأ ليئارسإ

 . باّدَتلا اذنه هئاردزأو دست هيل هلع تطبخ دق ئيراوحلا

 .هّبَل هَل عمتجيف تْمْضيَل دبا ّنإ :لاقو

 ميو هماكحإ يف هه هبه ْنكِيلو لمعلا ٍةرْثك يف ْمُكِدَحأ مه ُدَه ْنْكَيال

 وهو ْموِصَي دقو ؛هتالص يف ئلاعت شن يصغي َوهو لَ دق ّنإف

 . همايص يف لاعت هللآ يصْعَي
 ءكنطَب ٌلْخْدَيام رظنت تح َكَمَفَنام ؛ةَيِراَسلا هذنه مايق َتْمُق ول

 . مارح مآ َلولَحأ

 اهلاقف ؛ يب َكيصوأ :لاق .ينصؤأ ؛ تراي :لاق ع اسوم نأ انعلت

 ب تدعوا :ةريخألا يف لاق ليتح : يب ٌكيصوأ :لوقي َكِلذ لك انالث

 ل "1ك ذ ُلَعْفَي مل ْنَمَف] ءاهاوسام ئلع يّيَحَم هب َتَئآَألِإ ؛ٌرمَأ َكَّل ّن َضَرْعُي
 0 َرأ مَلو ؛ُهْمَحْرَأ

 (ز) .نساحملا نساحأ نم تيثملاو «ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيباه )١(
 (ز).(87) ص دهزلا يف دمحأ هوحن ئور (؟)
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 .رّسلا يف ةقيدص َتنأو ةّيئالعلا يف َسيلبإ ٌبّسَت نأ هللأ تن وت :لاقو
 ءمويلا رظت هب َنوُدرُمَي اولعج نماّتلا ٌفرصتأ اًملَق ءديعلا ٌبيهو ْىَلَص

 نم َنبعَت ذك دل َنينقيَتْسُم اوُحَبْصَأ ِءالؤه ناك ْنِئ لاق 3 و
 يف ُْم مَع ركشلا ءادأب ليغاشت اونوُكي نأ ْمُهَل يي ناكل اذله ْمُمرْوَ

 .لْفَْشَأو َلَمَشَأ | 4 وُحبَصُي نأ َْهَل يخي ناك ْدَمَل ؛ئرحألا ناك نإ

2 2 2 

 '"(داّؤر ىبأ نب زيزعلا دبع)
 هنع مئلاعت هللأ يضر

 ٠:لاقف رس َتاذ هّنبأ هلمأتف لح 0 3س نيرشع ةرصن َبَهَذ
 هما م

 َبَهذُأ (ّلَجو رع هلل نع اضّولا «ّىنب اي د معنا 7 :لاقف ؟كنيع تهد دا ا

 . ةنس نيرشع ٌذنُم كيبأ ْيَئْيَع

 رمش لاو حوا كادوإ كف 1 تحيصا نكاا :ُلُجَو هل لاق

 وي لك ٌعِرْسي كيو « يب 0 بون عَم 6 ؛ٍتْوَملا نع ةميظع
 هنأ مدرع يأ ثلا 5 ”ٍلئوَمو «يرْمَع يف

 حلاو نآرقلاو ا : ءئشي تي مَ تالثب طي ْمَل

 .ٍسِلاجّملا فرش ْنِم ِنوُدلاب اضّولا عضاوُتل | س أر ْنِم :لاقي َناك

 : لاقو ؛هْعْفَر هلل مضاوت نِإف ُكَلَم اهب ٌدِحآ ةَمْكَح ٍناسنإ ّلُك سأر يف

 . هللا كاك أَم : لاقو هَمَمَف دكت نإ و6 لاعت "هللا َكَمَحَر شعتنأ

 نب بلهملا ريمألا ئلوم ردب نب نميأ :ليقو «نوميم هيبأ مسأو «مرحلا خيش داور يبأ نب زيزعلا دبع )١(
 .سانلا دبعأ نم ناك :كرابملا نبأ لاق «دابعلا ةمثألا دحأ يكملا يدزألا ةرفص يبأ
 .هريغك تيبثتلا يف وه سيلو ءآحلاص ًالجر ًائجرم ناك :لبنح نبأ لاق

 (ز)(184 /9) ءالبنلا مالعأ ريس .ئلاعت هللأ همحر ةئمو نيسمخو عست ةنس ةكمب يفوت

 .أجلملا :لتودلا (؟)
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 3 7(ةنادبنع- نب: نايف )

 : همالك نم

 هلأ 77 نانغ اش ؛َكِلذ ريغ ُهْنِم ىلاعت "ثلأ ُمَلَْي ِءْيَشِب ٍساّنلل َنَرَت ْنَم
 الع دثال ان كتلط ايذلا ثخ نيرو

 يذلا ملعلاب اب ٌمَتْصَأ امن لمجال لل هيعَس راهن يراهن ناك اذإ
 .؟تبَك رب ىعد

 .هِقْرِر ْنِم ّصقن ؛هِلَفَع يف َدْيَ ْنَم
 . ءاملعلاو ةايبنألا مهو واب نيبو ىلا هلأ ناك ملثم سلاف

 ذي كم اهنإ سلا نأ كاذو َرَبكَحْسَأ ٍدَقَف ِهِرْيَغ ْنِم ٌرْيَخ هنأ ئأو ّنَم

 هرايكتسا - ه2 - َمدآل ٍدوَجُّسلا

 رفع ايهتْشُم ئصَع َمدآ نإ .ةيتلا ل اف وَوْهشلا يف هعَِصَْم تاك ْنَ ٍ
 ْئِصَع َسيِلبِإ َّنإف ةتغللا هبحاص ئلع شخأف ٍرْبِك يف ُهْئَيِصْعَم ثناك نإ هل

 . َنِعلف ًاربكَتْسُم

 كلذو «رملا كاف نم لوَأ نأ :ٌمالّسلا هيلع ئسوم ىلإ ئلاعت هللأ ئحوأ
 .توَملا َنِم يناصَع ْنَم ُدُعَأ امو «يناصَع ْنَم ُلَوَأ ُهَنأ

 نم َّلَضْفَأ ٌةَريرَّسلا ِتناك اذإو ءُلْذَعلا َكِلْذَف ؛ةّينالعلا ٌهَريِرَّسلا ِتَقَّقاَو اذإ

 .محازم نب كاحضلا يخأ محازم نب دمحم ئلوم نوميم نارمع ىيبأ نب ةنييع نب نايفس )١(

 ةفوكلاب هدلوم ؛يكملا مث يفوكلا يلالهلا دمحم وبأ مالسإلا خيش رصعلا ظفاح ريبكلا مامإلا

 املع مهنع لمحو رابكلا يقلو ,مالغ لب ثدح وهو ثيدحلا بلطو ءةثمو عبس ةنس يف

 .داتسإلا ولع هيلإ ئهتناو ؛هيلع قلخلا محدزأو ءًارْهَد َرّمعو َفَنَصو ْعَنجو َدوْجو َنقتأو ءانج

 نبأ وهو نوجحلاب نفدو «ةئمو نيعستو نامث ةنس «بجر نه موي لوأ تبسلا موي يفوت
 (ز).(؟157317/1-37297) ةوفصلا ةغص «(4014/4) ءالبلا مالعأ ريس .ةنس نيعستو ئدحإ

 .نيزلا دض وهو ؛نيشلا نم (١؟)



 .رؤَجلا َكِلْذف ؟ةَريِرَّسْلا َّنِم مي «ُلْصَفلا َكِلذف ؛ةّينالعلا
 َرْعُي ال نأ اوُنَحَأ 'تح اوُقَرْمُي مل

 لاق 2 ؛(يردأ ال) ملاعلا ُكَرَت اذإ

 مل : َفَرَع ْنَم ٌحْدَملا ٌرْضَي سيل

 كَض َكْمَقْنَي مل ْنِإ ُمَلِعلا
 .ةّماقإلا َلْبَق يتأت نأ ٍةالّصلا ريقوت ْنِم َّنِإ

 .اهلْهَأ ةَّلِق نم اوُشِحوَتْمَت الو لا لب اوكا : لاقُي ناك

 : مايشلا ل لاقُي ناك

 .َكِيلَع 558 ؛ كيف ُهَبَمُكَح 0 ٌبْدَوَم ٌميِكَح سفأ
 ٌكْنَع وهو ؟هتأت مَلَو َكانأ ئّثح ةبيغلا ليوط كنع ناك ْعَدَوُم قيدَص . مويلاو

 . ِنْحّطلا عيرَس
 .نوكت ال وأ هِلْهَأ نم نوُكتَأ يِرْدَال ادعو

 . كرت ْنِم َلَصْفأ (ةدابع طق ٌدَحَأ ْدَبحَتَي مو .ًاداهتْجأ طق ٌدَحَل ْدِهَتْجَي ْمَ

 .ُهَنَع هللأ ئهن ام

 :ةئالث ةَمايقلا موي ةَرْسَح ساّنلا ُدَشَأ : لاقي ناك
 .هَذِم ًالَمَع َلَّضْفَأ ةايقلا َمَْي ءاجف ٌدْبع هَل ناك ُلُجَر

 يي ل

 هِمْلِعب َعَقتْلاَف ريغ ْمّلَعو قمع عِقنَي مل مِلاع ُلُجَرو
 ليضفو ةييخ ني اان و نيلخل ىف دلل : رام نب روصنم لاق
 تفشن 0 ةانيع تَرغْرعتف ؛نايفس اًمأف كرابملا نب هللأ دبعو ءضايع نب

 اًملَق ءَبَحَتْنَأَف ؛ليضفلا امأو «ُدْعوُمَد ثتلاسف ؛ كّرابملا نبأ اًمأو 05
 َءيِجَي نأ َكَحنَمام ؛دمحم ايأ اي :نايفسل تلق ؛كرابملا ْنِبَأو ليضفلا َماق

 اذإ َةَعْمَّدلا َّنِإ ءنْزحلل ُدَمْكَأ اذكنه :لاق ؟كيبحاص ل
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 وه يتلا ةَكرْملا د

 دق 0 :لاَقف يبأ يفت لح يفت ند ذي ل : لاقو

 نب َحأ يف لوقت ِدحَأ مامن قم ةقدلخ هنأ 00

 ْنسناتْسأَف ءطْخَس اذإ كِل َلْثِم ّرّشلا َنِم هيف ٌلوُقَي َوْمو الإ ؛ّيضَر اذإ رْيَخْلا

 .مُهَعاَطأ ْنَم الإ ءاملعلا نم َدَعْسَي ْنَلو نفل ءايلخ وو دحلان

 َمْرَي َنوُمِحَدْرَي َساَنلا 3 َكْعلَبَأ :ةنييع نب نايفسل دباعلا ركب لاق

 .ئرخألا قوق ُهَلَي ْمِضَوَو ؛.اذكلم ٌمادقألا ٠ لاّمتف ؟ةمايقلا

 «ل ةفلد زملاب اد د ناكت يحشد ردا يع نب نادك عجاكل

 03 يف لوقأ ًاماع َنيعبس عضْوَملا اذنه تيأر :لاق َه م3 ارب ليلع نقلا

 نم ُتِيَيْخَتْسا ِدَق ينإو .زاكملا اذنه نبوي دلا رج 1 هلعجت ال ؛مُهَّللأ :ِةَنَس

 . ةلخاّدلا َةلّسلا يف ّيفوتف عَجَرَف ءَكِلْذ لاس ام ةَردَج نم نيلاعَت هللأ

2 2 2 
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0 4 0 
 ١!ضايع نب ليضفلا)

 :همالك نم

تَلِعُج اهريفاذحب اهّلُك ايلا نأ ول
 ل 0 هك اهّرَل 1 1 ؟ لا يل ْ

 ورب م ع

 . هَبْوُث ٌبيصت ؛ نأ اهب م اذإ ةفيجلا مكدحأ

 َكْتَلَبك لّبَكُم ٌموُرْحَم َكنَأ ْملْعأف اهلا مايصو ليلا ماق ئلع رقت مل اذإ |

 ثاتخال 3 ةمايقلا ةياكاالو ؛آبلك توّمَأو ابك نبع نأ ّنِب ُتيْخَول

 .ةمايقلا موي ئَرأ الو بلك توُمأو [بْلَك شبع نأ

 . تْوْمَع ْنِإو ُىاَنَأوَساَو

 ناكَم َكِبْلَق يف َنوَكَي ال ئتَح َكِبْلَق ْنِم َنييمدآلا جار رخإ َكْنِم هلأ َمِلَع ْنِئ
 ايما و

 ٍةَدَفْحَملا تا كنود َقَلْغأف ِيلَع َكتقَم ٍلمَعب ل تروا نوكت نأ َكْنُم

 كلا نوكت ضر لك 0 ثنآَو

 ًاموجن مشن «ََمْلُظ ْمُتْرِصَف مكب ال اللا رح عاملا ردم َثْعَم منك

 مث هما ِءآلْؤَم لام َدْخأَي نأ ْمُكُدَحَأ يحتشي الأ ٠ (ةَّريَح ْمتْرِصَف ؛ مكب ئدتهُي

 .ٍنآلُف ْنَع ٌنالف انئَّدَح :لوقيو ُهَرْهَظ دس

 .ةدايعلاب اهيلطأ ْنأ : نم ّىلإ كح ؛ٍرامْرِمو لبطي ايْندلا ٌبلطأ نذل

 : لاقف يناتأف  ديشرلا ينعي  َنينمؤملا ٌُريمأ ّمَح :عيبرلا ْنِب ليضفلا لاق

 .ملعلا بلط يف لحترأو ؛درريبأب أشنو ءدنقرمسي دلو هللا مرحب رواجملا يناسارخلا
 فيث هلو ١ ميس ةنس :ليفو «ةكمحب ةكمو نينامثو تس ةئس .ءاروشاع موي «مرحملا لوأ يف يفوت

 (ز).(194/8) بيذهتلا بيذهت رظناو (4711/8) ءالبنلا مالعأ ريس .ئلاعت هلآ همحر «ةنس نوناعثو
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 نايفس انُم اه :هَل تلقف لأسأ ًالْجَر يل زظْنأف ٌءْيَش يسن يف ٌكاح ْدَق َكَحْيَو
 هيأ تا لاقت ًاعرسُم جَرخف َنيِمْؤُملا هددها تنحل تلقت 4 ةانناف عة
 ةَعاس ُهَنَدَحَه ل َكانْتِج اَمِل ذخ :لاقف ءَكتِتَأل ىلإ ةاسزأ ول َنيمْؤملا

 اًملُف كَتْيَد ضْقا '”4سابع ابأ :لاقف مَع :لاق ؟ُنْيَد كيلع :هل لاق مّن
 حاس لاق فلاشأ الخ يل زكا ايش ٌكّيِحاَص ىنَع َْتْعَأ ام :َلاق انْجَرَح

 هيمأ اي :لاقف ًاعرسم جَّرخف َنيِنمْؤُملا َريمأ ْبِجأ :تلقف ؛ةانيتأف «قازرلا دبع

 َمُث «ةعاس هّتَداحف تل َكانتج اَمِل ذَح : لاق ءَكتيِتَأ ىلإ َتْلَسْرَأ و َتينم وحلا
 ام :لاق انْجَرَح املك ءهَنْيَد ضقا :لاق مَعَ :لاق ؟ُدْيَد ٌكيلع 0
 ب ليضفلا انُهاه :ثلق لآ الْجَر يل دا انيس َكيِياَص نع ىَنْغَأ
 : لاعف :تانلا تقدقف .ةاهدك# هلل ولت يَلَصُي ٌهَياق وه اذإف ؛ةانيتأف « ضايع

 : ٌتلَقف ؟َنينمْؤُملا ريمألو يلام : لاقف «َنيِنمُْملا َريمأ دا :تلقف ؟اذئه ْنَم
 9 حاصلا ًانطأن ئقترأ من ٠ ” ل ؟ ةتعاط َكيِلع اَمأ ؛شأ ناحْبُس

 نوراع نك تقف ءانيدُيأب هيِلَع لوجن انلْجحت انلَحَدَف .ةيواز لولإ أَسَعْأ

 ثلقف هدأ باذع نم ادع تح نإ اهم تنم اها : لاقف ءىيلإ يلبق
 َكانِْج اَمِل ْذُخ :ُهَل لاقف ءٌيِقَت بْلَق ْنِم نيم هن مالك هيلا هتملكيل : : يسْفن يف
 نب ملاس اعد ةفالخلا لَو امل لا ل :لاقف تْشأ َكَمحَر هل

 تِيلَتبَأ دَق ينإ :ْمُهل لاقف ؟ةويح ّنب َءاجرو «بعك نب دمحمو ىللأ دبع

 كتاحما و تضاهي دا ةفالخلا ّدَعْف ؟َتيَلَع اوريشأف ِءَآلَبلا اذنهب

 ْمُصَق للأ باذع ْنِم ادع ًداجّنلا َتْدَرأ ْن : هللأ دبع نب ٌملاس هَل لاقف ةَمْعِن
 ْنم ةاجّنلا َتدَرَ نإ :ٌدَّمَحُم هل لاقو ءثتَعلا اهئم كراطفإ كلو ءاينّدلا ِنَع

 ُْمْرَعْصَأو ءآخأ :يطشوأو نأ كادنع َنيملسُملا ٌريبَك ْنَكَيلَق ىلاعت هللا باذع

 َتدَرَأ نإ: ءاجر لاقو كِدَلَو ئلع ْنَّنَحَتو َكاخأ مكاو كانأ قوق «ءادلو

 ْمُهَل هَرْكأو ءَكِسْفَنِل ٌبحتام َنيملسُملل ٌبِحأف ئلاعت هلأ ٍباْذَع ْنِم َةاجّنلا
0-7-7 

 «باوصلا وه هلعلو ءةفصلا نم تبثملاو (سابع اي) نساحملا نساحأو لوألا ةعبطلا يفو 0غ

 (ز).هذعب ءاج يذلا قالا هيلع لدي امك

١0 



 ٌدشأ ٌكيلع ٌفاحخأ ين : كل لوقأ ينإو ءَتِْش اذإ ْتْم ّهْن َكِسْفَتل هَركَ ام
 ٍلثمب َكيِلَع ٌريشُي نم - هللأ كَمَحَر- َكَعَم لَه هيف و مادقألا لَن َمْوَي فْوخلا

 :لاقف ءَنينمؤملا رم َنْقوا :ٌتلقف هيلع 2 ىتح نوراه 000

 يندز :لاقق ؛قافأ مث !؟انأ هب قرأ ؛ٌكباحصأو َتنأ هد ؛ هيبدلا مآ ن

 زيزعلا دبع نب َرَمَعِل ًالماع أ ينغلَب ؛ ل ياو

 يف رانا ٍلْهَأ ٍرَهَس ا َكدعَدَأ يخأ اي :* همَع هل بَتكف رّهّسلا هلإ كش

 نوكُيف ل هللآ ٍدْنِع ْنِم كب َفَرَصْنُي نأ َكاَّيِإو ءدبألا دول م عم ٍراَنلا
 رمع لع َمِدَق ئتح دالبلا ئوُط باتكلا ْأَرَق اَمَلَه ءءاجتلا عاطقنأو ِدْهَعلا ٌرخآ

 دوعأال ,«كباتكب يِلَق َتَْلَح :لاق ؟َكَمَدْقَأ ام :َلاقف ءهنع يلاعت هللأ يضر

 : لاق ؟ 1 اديدش ًءاكب نوراه كبف ءّلَجَو رع هلأ ْىَقْلَأ ايتح ًادَبَأ بالو ىلإ

 6 ئفطصُملا مع 2 ساجلا نإ ؛ َنينمؤملا ريمأ اي :لاقف .للأ َكَمِحَر ينذز

 1 يا ل لاق ,ورافإ ىلع يرتا رفا رش راي :لاقف كو ّنلا ىلإ َءاج

 0 ًاريمأ ّنوكتال ْنأ َت تغطتشأ نإف ؛ٍةَمايقلامْوَي ةَمادنوةَرْسَح ةّرامإلا َّنإ»
 ِهجَولا نَسَح اي :لاقف كقلأ كميت ينذر : لاقو:« اديدتف اك نوراغ كف

 ْنأ َتْعَطَيْسأ ٍنإف قمايقلا َمْوَي ٍقلَخلا اذنه ْنَع َّلَجَو ٌَرَع هش َكلاْسَي يذلا َتنأ
 يل روينا ند ل َكاّيِإو «لعفأف ٍراَنلا َنِم َهْجّولا اذنه يقت

 ةَحئار حري مل ًاّشاغ ْمُهل َحَب َحَبْضَأ ْنَم» :لاق ل يلا َنإف ءَكِّيِعَر ْنِم ٍدَحْأل

 مل ير نيد ؛ْمَعِن :لاق ؟ُنْيَد كيلع :لاقو ءنوراه ئكبف ٠ ("”نةنَجلا

 58 دولا ٠ ءيشنان ْنِإ يل ُلِئَولاَو ءينلأَس ْنإ يل ُلْئَولاَف يلع ينْبِساَحُي
 كل َر نإ :لاق ؟دابعلا ٍنْيَد ْنِم ينْعأ امن :لاق يم ْمَهلأ مَلذإ

 َتَقلَخ 000 ّلَجَو رع لاقف 0 هيلا ذعر نأ ير ؟!ذلهب ينم ]
 ص ياس | ل سل ل سا اال يي ل سبل ل سل لإ ل سس هس ١ يسب سس

 سا

 )١( ةيلحلا يف ميعن وبأ ءارر )8//١١1(.)ز(

 باب .ماكحألا باتك يف يراخبلا اضيأ هوجن ئىررر هل ظفللاو (١٠ا/ /8) ةيلحلا يف ميعن وبأ هاآور )3

 قاقحعتسا باب «ناميزلا باتك يف ملسمو .(ع0/1 1 كيدح حصني ملف ةيعر يع رتسأ نم

 (ز).(57١) ثيدح رانلا هتيعرل شاغلا ىلاولا
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 قارا وه هلأ نإ ** ومعي نأ دير آَمَوِقنَو نم مهم بِ ام «* نودي الإ نإلاَو نأ لا نس ىال#
 ىلع اهقفتأف ؛اهذخ رانيد فلأ هذ'ه : لاقف [01-58 :تايراذلا] «نيِملا َةَوَفْلا وذ

 قيرط ىلع َكَلْذَأ انأ ! هللأ ناحس :لاقف .كِتدابع ىلع اهب ّدقتو «كلايع

 تقيم 0 َكَقْفَوَو نلاعت هلأ َكَمَْلَس !؟اذنه لع ينئفاكت َتنأو ءَّواَجّنلا
 ابأ :نوراه لاق «بابلا ئلع انرص اّملَق هدْنِع ْنِم انجّرْخف ءانْمْلَكُي حلق
 يلستلا 17 النم اذنه ٍلْثِم ئلع يد جر ىلع يشل اذإ ؛ سابع
 قيض نم هيف ُنْسّنام رت دق : تلاقن اسي ْنِم ةأرمآ ِهيَلَع ْتَلَخَدَ .مْوَيلا

 ممل ناك و ٍلئَمَك مكلتمو يِلْتَم :لاقف ءلاملا اذنه َتْلِبَق ْوَلَف ؛ٍلاحلا

 ؛نوراه ْممَس اًملق فَمْحَل اولَكأو هورس بن "”ريكاملف ِهبْسَك ْنِم نولكأي ٌيعَ

 يف "'[َسلَجَف] َجَرَح اب ليضفلا ّمِلَع امل هربنا نيس ناشدت نان
 تحرخذإ هببجُي الق ُهمَلكُي َلَعَجَف ِهبنَج لإ َسَلَجَف ٌنوراه َءاجف ٠ : حلما

 ٌكَمَحَر ٌفرّصنأف ؛ ةّليَللا ذنُم حيا تيذآ َدَق ؛اذنهاي :ْتَلاقف ٌءادوس ةيراج

 . انفَرّصْنَأَف اىلاعت هنأ

 ١( .َّرَسَأ أ :َرِبَك )
  22(ر) .ةوفصلا ةقفص نم ةدايز نيسوقلا نيب ام
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 )الشافعي(!١(

 رشع نبأ انأو أًطَوُملا تظْفَحو «نينس عْبَس نبأ انأو َنآرقلا ُتْظْفَح :لاق

 هَل ْرْفْغَأ كيلإ هرْقَفو ُهْنَع َكانِغب ؛ٌمُهّللآ :َلاقف ًاتْيَم ُميعفاشلا َرَضَح
 ئلع ينَرَباَك الو كيب الإ يم ُهَلِبَق دحأ هرلخ نعل :ثَذرَوَأ ا ؛لاقو

 . ينْيَع ْنِم طقَس الإ ٌدَحَأ ّقَحلا
 مىطخت نأ تيحان اذا تنطاك اف: لاقاو
 تركو نانو ةكمتو رانا تيخأ الإ طق دعا ةنطات ه4 َلاقَو

 حلا ثنأ َنّيَب ٍلابأ مَلو الإ ًادحأ ُت'ظان امو ظْفِحو ئلاعت لأ ّنِم ةياعر ِهيَلَع

 .هناسِل ىلع وأ يناس ولع
 ةَمِلَكو قَوَلَخ يف عَرَولاو َقَلِق ْنم ُدْوُجلا :ةّثالث لامعألا ُدَسَأ :لاقو

 . فاخيو ىَجْرُي ْنَم َدْنِع قحلا
 نوكتو ءٍرْمَعلا لوو ديلا تاذ نسح :3 : ةثالث ىلإ ٌجاتحَي ملهلا بلاط

 .ٌءاكذ دل
 . "هديك دلع هتاف ثَّدَحلا َرَدَصَت اذإو فْنِم ْتَدَف ةَسايّرلا بلط ْنَم

 ماشه نب ديزي دبع نب ديبع نب بئاسلا نب مفاش نب نامثع نب سايعلا نب سيردإ نب دمحم 210(

 006,/7770711/10202/0202.2.222022وتللهلَهح ندب بلطملا نب

 . هلل 0 تام موي «ةلمو نيسيح ةئس ةرحب دلو

 (ز) .(50 )١/ تاغللاو ءامسألا بيذهت رظناو ء(0 )٠١/ ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز) .(ريثك ملع هتاف هتقو لبق ثدحي ئدصت اذإو) :عمجملا يفو «ةوفصلا ةفص يف اذك (؟)
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 .لْهَس هقارفو ٌبْعَص َقيِدَّصلا ذاخَنأ َّنإف وب َكيِدَي َدشَف قيدَص كل ناك اذإ
 ِءْرّسلا ءانرقل هْبلَجَم مهل ها و و

 او ٍضيقْنُملا َنيِب نك
 . ركفلاب ''”ٍطابْنَتْسالا ئلعو ا نام اولع اونيعتسا

 ىلإ ليبس ال ُهّنإف ُهْمَّرلاَف ٌكَحِلصُي اَمب َكِيلَعَف عُكَرْذَت ال ةّياغ ساّنلا اضر

 ُفتجَح ْتَيِوُق و يوبع يف لج آر لَ نم
 ٌباسحلا ل و لل عبط قر ىَر ةّيبَرعلا ملعت ْنَمو ءبْيِه َرْخّنلا ملعت ْنَمو

 5000 ُهُرُذَك َلُبَن هّقفلا َّمَلَعَت 3 ْنَمَو ثلا

 ىوقتلا ِهْلُك َكِلذ كليو ءهُمْلِع
 . ٌلفاغتُملا ٌنطَملا َوُه ؟ٌلقاعلا بِلا
 .هتبرش ام ؛يتءورُم ْنِم ُصْقْني َدِرابلا املا َّنأ ْتْمِلَع ول

 .ِهَلْقَع ٌداز ُهُحْيِر باط نمو همه لَك هول فَ ْنَم
 وتصل 8 دسم ل

 دالوأ 0 :لاقف درا ِدآلَْأ َبُدَوُم ئّصوو

 مهدْنِع 2006 كنْيَحَب ةدوقعُم ؛ هنيغَأ ّنإف ؛ٌكَسْفن كحآلصإ َنيِنمْؤّملا ريمأ

 مُههركَت الو هلأ تنك هَ مرق م دن ٌحيبقلاو فنِسْحَتْسَت ام

 2 نمو ُتَّمَعأ رْغَشلا رع ْمِهوَر مَ «ةورجهيف هلم مهكرتت الو هوُلَمَي

 مآلكلا َماحِدْزَأ َّنِإِف : ُهوُمَكَحُي تح ِهرْيْغ ىلإ ملِع ْنِم :هجرْخت الو تقرأ
 ّ يا م | يف

 همي َبَّرضَف «رانيد فلأ ّنورشع ُهَعَمو ِنَمَيلا َنِم ا ئيعفاَشلا مِدَق

 ةهغص نم تنشملاو (طاغسالا) لدب (طاسنالا) : نساحملا نساحأو لوألا ةعبطلا نق 6

 )0( .باوصلا وه هلعلو ةوهصلا

 .لشعا 00
 80 هَلْضَم) : ةرفصلا ةفص يفو 2
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 . اقف ئتح ٌماق امَف ةَكَم ْنِم ًاجراخ

 :ُلِئاَسلا هَل لاقف لينا ِنَع اذكو اذّك اهيف ّيِوُر ؛ٍقلْْسَم ْنَع ُلُجَر ُهَلأَسو
 يلق ٍضْرَأ يأ :لاقو فاو ٌيعفاشلا دعوا ؟هب لوقت هللأ دبع ابأ اي

 مت ؟وي لثأ ملت ادع قو رفأ لوسي نع تنَدَ اذإ :يلظن ءامس يأ
 رعبا رّصبلاو عملا يع

 ّيِبَنلا نع َتْيَوَر اذإ :لاقف ؟اذنهب ذخأت :هل ليقف ًاثيدح ئرمفاّشلا ئورو
 .َبَمَد دق يِلمَع نأ ٍمُكُدِهَْأ انأفا ادب لُخآ ملف ًاحيحّص ًائيدح لي

 فيك :ُتلقف اهيف تام يتلا هيلع يف ٌيعفاّشلا لع ْتْلَخَ : ٌئنزملا .لاق ٍ

 ِسأَكِلو ءًاقٍرامُم يناوخإلو ذلحار ايندلا نم ثخحبصأ :: لاق ؟تخبصأ

 ا - ا اة هش يلعو «ًأيقالُم لامعألا ءومسلو ابراش َهّيِنَملا

 وفي أشنأوا نكي هن 5 ءاَهيرَعأف ِرانلا ئلإ ْمَأ ءاهثتم اهثئهأف بلا لإ ٌيصت

 باعوا 1 يبهاذَم ْتَقاَضو يِمَق اسم اًملو

 امّظْعَأ َكُْوُفَع َناَك ير َكِوُفَعِب هُّقْئَرَق امَّلَق يِنَذ يِيَمظاَعَن
 ايزي ارب َلَرَت مل بذل نَع وْفَع اذ َتْلِزامَف

 هلا 0 د

 (زز) :(وفنتو دوست) :ةودضلا ةئع قو: 99
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 (10(ريغصلا نيزملا دمحم نب يلع نسحلا وبأ)

 َنْيَبو َكَنْيَب ئلاعت هللا َْمَمْجَي ْنأ َتْدَرَأ وأ يش َكْنِم عاض نإ :لاق
 عَمجا ؛اكعيلا ٌفِلْْي ال هلأ تككنإ ويف بيرل ٍمْويِل نياَّلآ مماج اي :ُلَقَف ٍناسنإ
 ءناسنإلا َكِلَذ وأ ءءْئَّشلا َكِلذ نيبو كنب ْعَمْجَي هللا نإف ءاذك َنْيَبو ينيب م ١ 9 ١ م هس مص سلا ري" هلا ىلا لس اج نإ << 2 2 9 20007 8م
 . َبيجتسا الإ ٍءىش ىف اهب ٌتوَعَد امف : ىدلخلا لاق

 تاون ةلسحلا دقي ةييحلاو :(تنذلا ةيوقع ةنذلا دقي :تنذلا. © لاقؤ

 . هيلإ قلخلا حّوحأ لاعت هللاب ْىنْعَتْسَأ نَم
 و ها, 97 م .- م مكاو يسب ل هو
 . هب روكمم هلاوحأ نم ء شل نسحتسملاو ١ جّردتسم هلمعب ٌبحعملا

2 2 3 

 .نيزملا دمحم نب يلع «يدادغبلا نسحلا وبأ فراعلا ذاتسألا )١(

 عروأ نم ناكو ءةكمب رواجو دادغب نم هلصأ ءدينجلاو يرتستلا هللآ دبع نب لهس بحص
 هلأ همحر ةئمئالثو نيرشعو نامث ةنس اهب يفوت ئتح ًارواجم ةكمب ماقأ «ًالاح مهلمكأو موقلا
 . لاعت

 (ز).(07/17) دادغب خيرات رظناو ء(77237/165) ءالبنلا مالعأ ريس
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 !(يناجنزلا مساقلا وبأ)
 هنع ئىلاعت هللأ يضر

 :هرعش ْنِم

 اسسيلج تاسكلاو فلل :تزنص تح شسيعلا هذيل تيك ان

 0 ولاني يبو زنا ود جب
 يبيه تا م

 #2 4 د

 ()(ةيكملا ةشئاع)
 اهنع ئلاعت هلأ يضر

 5210 0 ةضسئاع يتَءاجف 7 آو يقاس تنك امو قّبْعكلا

 لا َكنِإ : لاقي : يل تلاقف - - ليضفلا ٌبحص نحم َتادباعلا نم

 . برقلا ٍناَوْيِد ْنِم َكَمْسأ وُحْمَيَف ًالإو وبدأ الإ هْسِلاجت آلَ
 #2 ن 2

 معو عه الل ع د ايلا مسلم اذ سيصل سس مس م0 اد يد عادت | هلا سس حسنشسننسللا

 ىلع نب دمحم نب يلع نب دعس مساقلا وبأ مرحلا خيش دياعلا ةودقلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا 10(

 . يفوصلا يناجنزلا نيسحلا نب

 .ًابيرقت ةئمثالثو نينامث ةنس دلو

 .ًاماع نوعست هلو ءةئم عيرأو نيعبسو ئدحإ ةنس لوأ يف يفوتو
 (ز).(786-1894 /18) ءالبنلا مالعأ ريس

 .ةئمو نينامثو عبس ةنس تيفوت ليضفلا بحص نمم تادباعلا نم تناك (؟)

 (ز).(19137' /5) ءاسنلا مالعأ رظناو 2(؟ا/6 )١/ ةوفصلا ةفص

 (ز).(ةَمِلَك ينم ُلَبْما) :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 2 ©")(ناسيك نب سوواط)

 كَباَجُح اهيلَع َلَعَجو فلاي أ َكَتْرد َقلْعأ ْنَم َكَتَجاح نت ال : لاق
 ريس و رعدت نإ كرما ا ةفاقلا مْوَي ىلإ حوتفم كل هْباب ْنَمِ اهلزنأ نكلو

 كل تعش نأ كلل
 ١ ؟ «ئلفيلا يف ُهّبَحلا ئأقتت امك لمت ٠ . عجطضتَي مك شارف شفي اكو

 مون َمّنَهَج ُرْكذ ٌريط ؛لوقيو .حابّصلا ئتح ةلبقلا ٌلِبَقَتْسَيو ٌفجِرْدُيَف ُبْئي
 . نيدباعلا

 .هضرَم يف هنأ مح ِلَع يِصخأ ألا مدآ :ربأ هب هب ملكتي ٍءيَش نام :لاقو

 اذإ رطَصُملا ٌبيِجُي ُهّنإف ٌكسْفَنل عدا :لاقف ءيل هلأ عدا :صضيرُم هل لاقو

 . ةاعد
 معطي نأ نوبحتسي اوناكف ءاعْبَس مهروبق يف نونتفي ئتوّملا نإ : لاقو و ا و دمي جل موو امج و 27 د م ول و ع اا و

 . مايألا َكْلَ  مُهْنَع

 يدنجلا ينميلا مث يسرافلا نئمحرلا دبع وبأ نميلا ملاع ةودقلا هيققلا ناسيك نب سوواط )١(

 نب ريحب ئلوم وه :ليقف هل نميلا ذخأل ئرسك مهزهج نيذلا سرفلا ءانبأ نم ناك :ظفاحلا
 .نادمهل هؤالو لب :ليقو ؛يريمحلا ناسير
 . كلذ لبق :ليقو ءنامثع ةلود يف دلو
 عضب تام موي هل ناكو «ةجحلا يذ نم ةيورتلا موي هتافو تناك :لاقيو ءةكمو تس ةئس ىيفونو

 (ز).(14541/1-150) بابحألا عمجم رظناو 0018 /6) ءالبتلا مالعأ ريس .ةنس نوعستو
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 (7١(هبنم نب بهو)

 : هنع هن هللأ َيضَر لاق

 .هقِفلا ةلامو ايلا هنَئْيزو .ئوقّتلا ةشابلو ؛ٌايرُع ناميإل
 َدقأ الو ءِقوُلْخَم ْنِم فَمْضَأالو ءقِلاخ ْنِم ئوقأ ال ُدَّنِإ ؛ّمدآ َنباب

 :هلاطوب وع نم فتم الو ٍفِدَي يف ''”هتبلط ( م

 قدس اه الَحُم َماقَأو .كيلإ 0 4 2

 ال ام ِءاَعِتْبَأ نعو كردي ال ام بلط ْنَعو «لانُيالام ٍلوانت ْنَع رصف

 .اهْنِم ٍفلَخْلا ٌءْوُس ةيصملا نوب لقأو :ديلاطل تش َوُه ٍبوُلطَم ٌبرو ءدَجّوُي
 .ةلمأ د َدْعَب عْرملا ٌءاَقْب امف ءاهعورُت نحن ٌلوصأ انل تَضَم دق

 بّراقت ْدَقو «ًادغ تابهلاو مويا ©9يراوعلا امّنإو ءءانفلا َدْعَب ُءاقَبلا امثإ

 نوت انيقلع نوهت ام اوك شاف «ليزَج ٌءاطع وأ ا
58 

 3 مَتنَأ يذلا إو 0 ايانّملا مكيف ؛ٌضَرَع ٍرادلا فله يف مثنأ امن
 ليقتسي الو .ئرخأ قارغب الإ ةمعن اهيف نولانت ال «بئاصملل بهن مكاينذ ( نم

 تأهل تامألإ أهل ايحّيالو ولجأ نم َرَخآ مده الإ رُمُح نم موي ْمُكنِ دمعت

3 

 التو

 هللأ دبع وبأ ىصصقلا يرايخألا ةمالعلا مامإلا «رابك يذ نب جيس نب لماك نب هبنم ني بهو )١(
 .هينم نب مامه وخأ يناعنصلا يرامذلا يناميلا يوانبألا
 .فرش هل سراف ءانبأ نم ناكو «نيثالثو عبرأ ةنس نامثع نمز يف هدلوم

 .ةرشع ثالث ةنس ةجحلا يذ يف :ليقو ةئمو ةرشع عبرأ ةنس :ليقو «ةئمو رشع ةنس ىفوتو

 (ز).(044/4) ءالبتلا مالعأ ريس
 (ز) .برولطملا ٌءيشلا يأ ء«ماللا رسكب هتّيللط )1١(

 (ز).ةيراع ممج :يراوعلا (7)

 . ةقياستم مكيلع يامل شبل
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 تلاف هَتَدابع ْنِم علب ْذَق ُدَق هنأ نالف نم ُبَجْعَأ :لاقف ٍدباع ىلع ذياع ّرَم

 .ماقّتْسأ ْنّمِم ْبَجْعَأ نكلو ؛ ؛اينَّذلا هب ليمت ْنّعِم ْبَجْمت ال :لاقف ءاينّدلا هب
 ها يول هلا قع يردت له :- كغ داود ىلإ نلاعت هللأ ئحوأ

 ءهصئارف اهنم ٌتَدَعتْرَ ل 0 ادإ يل لاق ؟ت را وه لاق ؟ىديبع

 . هبونذ ُهْنَع ئحمت نأ يتكتدلَم رما يذلا لُبعْلا ءكااذق

 ٍةَرِسْكْنُملا َدْنِع :َلاق ؟َكمبَلط ام اذإ َكُدِجَأ َنيأ ؛ يهنلإ : معِقَم دواد لاق

 : حابَص لك ِةَعِباَرلا ءاهشبلا ني يداي يدا نأ :بّتَكلا ٍضْعَب يف ُثأرت

 اذامو َمَتْمَدَ اذام ؛ نيسمْحْلا ءانبأ ٌقداصح اند دق ْعْرَر ؛ نيعبرألا ءانبأ

 .مكل ردع ال ؛ نيتَّسلا ءانبأ ؟: ْمثْخأ

 ٍكْمَتَأ دف ةاويفلخ اذامل اوبل" اوفلخ' اًذإَو وُ مَ َنلحلا تب
 . مك ٌَرْذِح اوذخَف ةَعاّسلا

 هل يتفاعل تلك 7 ءافعضلا ٍتْوَ تيب ِراَد امي :ةاروّتلا يف ُثأرق
 . رقفلا ئلإ هن هتبِقاع ُتْلَعَج لح ٍرْيَغ ْنِم 2 مه لا ايار «بارخلا

 ل ايو قلك دت نأ هلم هلق 4 كف نا اكد ثا َكَحَدَم اذإ :َلاقو

 ليخت كن ْرَبخ 'ح أ ْمَلَأ ؛ةاطع اي َكَحَْ : لاقف يناسارخلا ءاطع ْئلع لبقأو
 ََك ههظيو هبآب َكْنَع َقِلْعُي ْنَم م ىتأت ؟اينَّذلا ءانبأو عكولُملا باوبأ لإ َكَمْلِع
 :لوقيو ٌفانغ كل ُرهظُيو شياب كل ْحَفَي ْنَم عذدتو فانغ َكْنَع يراوُيو ٌمرَقف

 ضن الو ؛ةّمكحلا ّمَم ''؟اينّدلا“ َنِم] ِنْوّدلاب َضْرا# 1 ٌبِحتْسَأ قوغدأ »
 .اينّدلا مم ةّمكحلا َنِم ِنْوَّدلاِب

 ناك نإو «كيفكَي اينّدلا يف ام ئندأ َّنإف ؛كيفكيام َكيِنْغُي ناك ْنإ
 . كيفكُي ٌءيش اينّدلا يف َسْيلَف ؛كيفكي ام ٌكِينْغُي ال

 (ز).ءافعضلا ةوقب :ةوفصلا ةغفص يفو )١(

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تبثملاو .نساحملا نساحأ نمو ْئلوألا ةعبطلا نه طقس نيسوقلا نيباه (؟)
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 «قفارثلا الز ولكي نمل .ةّيدوألا ّنِم ٍداووا .روحُملا ني و رب كنب امن
 دجوام :لاقو ؛َبِضخف ٌكُمِتْسَي َوُهو ٍنالفب ترَرَم :لاقف لج ةاتأو

 هذي دم قبله درك 0” 0 َر ناطيشلا
 ها الا ةيلجأو ثسفايَسَو

 ع 24 4

 : همالغل لاقف ُهلْهَأ اعْدَتْسآ ٌةافولا ُهنَرَضَح امل هِمْوَق دهاز ناك
 ليحّولا اند ) مكيلم :لاقف ؛ءٌلَعفف ءئرشلاب يَدَخ 'ّفَعو " 'يفاتك ددْشا

 تأ رصف وُ يل الو رْدّتْعَأف َرْذُع الو د نم يل ةءارب الو «كيلإ

 . ينْذَمْعَتَف يل

 هلبقف ٌهالْؤَمل َدْبَعلا ناكتسا :لوقي ًالئاق اوُعمَسف ءتامو
2-2 

 (ز).(بهو لع) :ةوفصلا ةفص يفو )1١(

 0 (1117/7) ةوفصلا ةفص .نميلا لهأ نه «يمرضحلا لئاو نب ماغرض 0(

 "3 ز)(ناسّللا ناسل) .ناسنإلا هب فتكي يذلا لبحلا يأ «فاكلا رسكب ٌفاتكلا )2
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 (حلاص دباع)

 ءهيلإ تيضمف ؛ًاجاح ٌتَجَرْخف ِنَمَيَلاِ لجَر يل َفِصُْو :نونلا وذ لاق

 دنوملا ةييرت هناك ًاذهأ هارت ٌباش انَعَمو ُبْلطَأ ام َلدِمْهنِم نوط ةرمانو

 ؟الاعت هللا نم فْرَخلا َةَمالَع ام :لاقو هيِلَع ع مالّسلاب ُتاَّشلا ًآَدَبَك «ةبيصُخلاب

 ِ فو َرْيَغ ٍفَْح ّنُك هُفْوَح هموم نأ : لاق
 "سفن َلِّنَأ اذإ :لاق ؟0لاعتو َكَرات هللا ّنم هفؤخ ديعلل نيتي نعم :لاق

 ٌربِصَيو ماقّتلا ةَقاحَم ماعطلا ٍلْكَأ ْنِم يمتْسَي َرُهف ؛ميقّسلا َةلِزنم اينّذلا نم

 . 'ينضلا ٍلْوْط َةَقاْحَم ِءاوَّدلا ٍضّضَم ئلع

 لا هود: نإ :لاق ؟وِدْمَحبو هناحبس هلل ٌبحُملا ةَمالَع ام :لاق

 ٍروُنب اوُرَصْبَأَف مهِبولُق ْنَع عم ىش ّلَجَو َّرَع هلل َنيّبِحُملا َّنإ ةَعيِفَر ةَجَرَد
 ييخ قادرا يود ُْئادْبأ تّراصُف 0 هللأ ِلالَج ّزع بوُُقلا

 رومألا َكْلَي ُدِهاشُتو َةَكِنآلَملا فوُفّص َنْئَ حوض ةّيوامَس ْمُهَلوُقعو
 ًافؤَحالو ِةّنَج يف اعّمطال فل آَبْح ْمِهِتَعاطِتْسُا غلبَمب ُهوُدَبَعَف ءِنِيقِيلاب

 سرس ىو .-ْ

 .هّسفن اهيف ثناك ةَحْيَص حاصو لوتفلا َقَهَشف ءِراَن ْنِم

 (ز) . ةوفصلا قلع نم تنثشملاو («(بحملا) لدب (بحلا) : نساحملا نساحأو ئلوألا ةعيطلا يفو )20

١ / 



 '7١(يدادغبلا دهازلا مشاه وبأ)

 الك رف

 ءاهنوذ هب َنيديرُملا ا َنوُكَي ؛ةّشخّولاب ايندلا مسَو و ئلاعت هللأ َّنإ

 َنوُسِحوَتْسُم اهيف َةَقِرْعَملا ٌلْهَأَف ءاهْنَع ضارعإلاب « 1 نوعيطُملا َليَقْبلو
 .نوقاتشم ةّرخآلا ىلإو

 .هلهأل ٌتْيدَأَ ؛ بدألا نْسُحِ ل هسفن ٍءرملا ُلْخَأ

 د 2# 2

 هاا سل سويس سس مل مسن و سس ل سس سس اسس فسم يباسم ع مذ سل ل

 (ز).(151/14) دادغب خيرات . يئاربلا هللآ دبع يبأ نارقأ نمو ءدادخب داَعُر ءامدُق نم مشاه وبأ )١(
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 (١'(يدادغبلا ملاس نب د وأ
 هيك ىلاعت هلأ ىصر

 ءاطغلا انفك يي يَنَر تف 3 م يمامأ

 نزح هيلع اع الزهد 0

 هلم نيو . يش اًضرةثجلا يأ مكيالك نم انو :لاقف

+ 2 

 «يخركلا فورعم عم ُرَكْذُي «ريخلاب ًافورعم ناك «دباعلا يدادغبلا دمحم وبأ ملاس نب دوسأ ١(

 .ةبحمو ةافاصمو ةدوعو ةاخاؤم امهنيب ناك هنأل

 (ز). 137/14 /7) دادغب خيرات . نيتتمو ةرشع عبرأ وأ ةرشع ثالث ةنس ىقوت

 هئاحبس هللأ دبعي هنإ لب ءاهيهتشي ىتلا ةنجلا ىلإ هلصوي امب ةدابعلا نم يفتكي ال هنأ ؛دارملا لعل (1؟)

 مهسفنأ هيهتشتام اوكردأ ؛ةنجلاب نيرشبملاو 25 يبنلا نإف .حلاصلا فلسلا لاح اذكئهو :؛ئلاعتو

 .ملعأ هللأاو «ةدابعلا يف ًاداهتجأ سانلا مظعأ اوناك مهنكلو «ةنجلا لوخدب ةراشبلا نم

 حا



 (2١قوزرم نب هللأ دبع)

 :لاق 0 0 ٍوِضَرَم يف يل لاق : 0

 "*(جرف نب هلأ دبع)

 هنع ىلاعت هللأ يضر

 ؟ليمجلا ُرْفَعلا ٍءيش يأ :َلبق ءًاليمجج ًاوُفَع َّلَجَو َّرَع هلآ اوُلَّس :لاق
 . كشفت الو ةنَجلا ىلإ ينعي ءِفِقْرَملا َّنِم كب َرمأي ْنَأ ؛ لاق

 .ديشرلا نوراه ريزو ناك هنأ يملّسلا نمحرلا دبع وبأ معز ءدمحم وبأ قوزرم نب هللا دبع )١(

 (ز).07119/1) ةرفصلا ةفص .دّهّرتو هلام نم ْئَلَحَتو ءكلذ نم جرخف
 دقو ؛هروزيو هدوي ثراحلا نب رشب ناكو ؛ًادبعتم ناك ؛يرطنقلا دمحم وبأ جرملا و هللأ دبع (؟)

 (ز).(8/29١7) ةوفصلا ةفص .تاياكح هريغو يلصوملا حتف نع كح
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 ''(يخركلا فورعم)

 كنا انمثإ :: لَقف ( كاع نع رك قمت كارآ ؛ لاخ اي : هتخأ نبأ لاق

 . لّرْنُي ُثيَح لِزْنَي فيض
 لاق 3 ماقأو دع ْمدَقُيو ميقيو ندي ناك امثإ مويا فورعم ناك

 مكب ُلَصَأ مل ةالّصلا ءذله ْمُكب ُتيَلَص نإ :لاقف ءمّدقت :ةبوت يبأ نبال

 ذوعت ؟ئرخأ ٌةَدلَص يلَصت نأ َكَسْفَن ُثدَحُت تنأو :فورعم لاقف را
 . لّمَعلا َرْيَ عن مَنمَي ٍلَمَأْلا َلْوُط ٠ «ٍلَمَألا ٍلْوُط ْنِم هللاب

 فورعس اهاعتفا "ولع ةلننا نع. ىرطغأ -هتناقفا ليان. تاو

 . ؟لّْيَللا ئلإ يشيعت نأ ةالكألو فْيَشْنَأ هش كم يبخأ اي : لاقف

 . يصلَخَتو يصلخأ ؟َنيكِبَت مك يسفن اي :لوقبو ُهَسْفن ُبِرْضَي فورعم ناك

 ُهوُعضَو اذإ ّنطقلا كذا :هل لوقي فورعم َلَعَجَْف ءالُجَر َّلُجَر باتغأو

 . كينيع لع
 اينّدلا جورخب 0 ؟ةَعاطلا لع اورَدَق ٍءيش أب َنيعئاطلا ِنَع لئشو

 َدْجَس ْمُهَل ْتَحَص ام مِهِبولُك يف ثناك ولو مهبول ْنَع
 لبو كَل نوُكَي نحح هلأ نلع نع : لاقف «ينِصْوَأ : ّلَجَر هل لاقو

 ْمَلْعَأَو اقناع ةديلخ كل نورك الا اكن توقلا مذ 'دكأو ٌكاوكش ٌعِضْوَمو

 خياشملا َةَّلج نم «نازريفلا نب فورعم :لاقيو «يدادغبلا يخركلا ظوفحم وبأ زوريف نب فورعم )١(
 . يئاطلا داود امحص ١ يطقسلا يرسلا ذاتسأ ناكو .ةوتفلاو عرولاب نيروكذملاو ,«مهئامدقو

 . ئلاعت هللأ همحر نيتثمو عبرأ ةنس :ليقو «حيحصلا وه اذنه :بيطخلا لاق ؛نيتثم ةنس يفوت

 (ز).(87-10) ةيقوصلا تاقبطو «(199-101 /11) دادغب خيرات رظناو «(1779 /4) ءالبنلا عالعأ ريس

 (ز). ةمئاص ينإف :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 َكَنوُرْضَي الو َكَنوُمَقْنَي ال َساَّنلا َّنأو ءنامُتك ؟ كب َلَرَن امل َءافشلا ّنأ

 َكنوُحتْمَي الو َكَنوطْحُي الو
 :ًارْغش ُدِشُْيو وكلا يف فَ ئلع حُب هل راج ةَموَسو

 ُبِيِقَت يّنَع َسِيلَق يب تَمِفَ ُبونَّذلا ينم م ذيِرَت ٍءيش يأ
 ٌبِيشَملا ينالع دقق ؟يل ةَمْحَر ينتقتغأ ول توندلا 2

 يهالَملا َنوبرَضَي ٌثادحأ انب رم ذإ ؛دادغبب ٍةَلْجِد ئلع فورعَم ناك
 نأ َكَلأْسَأ يِدّيَسو يهللإ :لاقو ُهَدَي َمَقَرَف ْمِهيَلَع ٌعْذا :ُهل ليقف ءَنوِبَرْشَيو
 هَل ِْهيَلَع ٌعْذا :انلُق امّنِإ :َليقف ءاينّذلا يف ْمُهَتْحَمَف امَك َةَنَجلا يف ْمُهَحَْفَت

 ْمَلو اينّذلا يف ْمِهيْلَع بات ٍةَرِخآلا يف ْمُهَحَمَم اذإ :لاق !؟مُهل عدا :ْلقْن

 ير يك

 ٌتْيْسَم ام :لاقف ءءاملا ئلع يحك كلتا يدرب 41 ''هيوديس نبآ هل لاقو

 :فاطتماب ءافاس نإ مكنت روبعلاب تْمَمَه اذإ يكل يطق املا ع
 © لمح ع

 باغ :ٌتلقف ًاقورْعَم ٍثيتأف رابنألا ىلإ ينبأ باغ : دايصلا ليلخ لاق

 َكَرابت هللأ وعدت :تلق ؟ انت امن: لاقف ءادبدع ًادْجَو ثَأ ُتدجوف ىينبأ

 ةفرالا وب كرام ءامقلا نإ ؛ هلل :لاقف ءاهيلَع ُهَدُرَي نأ ئلاعتو
 هئاق ينبأ اذإف ماّشلا تاب تيتا :لاق ءوهب كان كلل اني اهو كيعزأ

 .رابثألاب ْتْنُك ةعاّسلا ؛تبأ اي :لاقف ؛دمحم :ٌتلقف هبنم

 ًامئاص ٌناكو «َبرش ا َّمِحَر :َلوُقَي َوُهو ٍءاَّقَس لع ٌفوُرْعَم َرَم
 هل تيجي نأ هنآ نم :لآقو :ترشف

 اذنه يصيمُقب اوقَّدَصَتَف ُّتِم اذإ :لاق ءصؤأ :هتَلِع يف ٍفوُرْمَمل لبق
 .ًانايرَع اهيلإ ٌُتْلَخَد امك انايزُع ايِنُدلا ّنِم جرْخَأ ْنأ ُتحَأ يئإف

 2 د ك

 مسح . لم _ب سلط _ هةهشلمع مسلسل م شح سماد عدداعسد

 (ز) . يدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات ىف اذكو ؛هيوريش نبأ ؛ ةوفصلا ةغص ىفو «نساحملا نساحأ ىف اذ كله 210(
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 2170( ىفاحلا رشب)

 رع هللأ مسأ هبف ٍضْرَألا ِهجّو ىلع ًاساطرق تيأر 5 انأ انئي :لاق

 هيف امهْردَّألِإ اينّدلا نم ُكِلْمأ ال ْثنُكو ٌسْلَسْنَك رْهَثلا ئلإ ْتْلَرَتَ ءَلَجَو
 ءدزو ءام قئادبو ءأكسم قيناود عبر ٌتِيَرَتْشاَف 0 قيناود م

 َتْبِيَط امك در ا :لاقف ِتأ يناتأف ءتْفِنِف َةديطَأو هللأ مْسآ عين ٌتلَعَجو
 . كلم ٌنَرُهَطأل * هتْرَهَط امكو ؛ كَمْ نبأ نها

 .ةَرهشلا ٌبَحَأ ْنَم هلآ قت ةتآام :لاقو

 .ةايقلا يف ينحضفمال تيك اينقلا يف يَ ينرهَش دق

 . مُهْنَع هناكَم ُءاَمْحِإَو ُدْنَع ِسّنلا ُةَلْفَع ِنِمْؤُملا ُةَميِنَع ةَميِنَغ

 ركب اه الع ترم انقاذ بح ام رْثسلا َتْحَت لَمْ دس 0 آ هَل

 .رامغألا ٌتهذت راهتلاو للا تاعاس َّنإف ؛ٌُرِداب رداب

 .ةسؤُي ْنَم ُهَبلَس ئلاعت هثلأ ةَعاط يف رص اذإ َدْيَملا نإ
 . هُمَهْرِد يل امص ام َةَنَس َنيعبرأ ٌذْنُم ءاَوِش يهتشأل نإ

 ُهَدْنِع ُهَل ْنَم اذنه ُلَعْفَي امّنِإ :ٌلوقأ ؛اهَدُرأَف ءاعّدلا يف يدي ُتْعَقَر امر
 . ةجحو

 خيش ةودقلا ينابرلا دهازلا ثدحملا ملاعلا مامإلا ءاطع نب نئمحرلا دبع نب ثراحلا نب رشب )1١(

 .مرشخ نب يلع ثدحملا مع نبأ «يفاحلاب روهشملا يدادغبلا مث يزورملا رصن وبأ مالسإلا

 «لقعلا روفوب درفتو ؛دهزلاو عرولا يف هرصع لهأ قاف نمم ناكو ؛ةئمو نيسمخو نيتنثأ ةنس دلو

 .لوضفلا طاقسإو ءسفنلا فوزعو «بهذملا ةماقتسأو ؛ةقيرطلا نسحو ءلضفلا عاونأو

 «مايأ ةتسب ةفيلخلا مصتعملا لبق «نيتئمو نيرشعو عبس ةنس لوألا عيبر رهش يف ةعمجلا موي يفوت

 (ز).(1737-80 /0) دادغب خيرات رظناو )1194/1١(« ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نيعبسو اسمح شاعو

 (ز).مَمْرَّدلا سدُس :اهرسكو نونلا حتفب ٌقْئاَّدلا (1)
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 قيقذلا ملعلا ثروُيو ءداّوفلا يَفَصُي ٌعْوُجل

 هي ْمَل يَ دوم ةرضاح َوهَش كرت ْنَمِل ئبوط
 .لاجآلا بارق لامآلا اوُداح

 رثكأ بولقلا تاومأ ينعي) .رْوُّسلا جراخ َمُهْنِم م د رْوُّسلا لخاد ئتؤَملا

 . (داسحألا تاومأ نم

 ةضيغب ايندلا نأ ينعي) ..كبيبَح ِضِفْبُي ام ّبحُت ْنأ ''"ةَءورُملا ّنِم سبل
0 

 ئمْعَت َءايحَأ آماوقأ َّنأو ءئهركذب ُبولُقلا ايت تْوَم ًاماوُنأ ّنأ َكِبْسَحِب
 . مولا رطّلاب اصلا

 اناث نوكت قع لق ةفتؤد دش انام 00 ٌلُجَولا ٌنوُكَي
 فب راك له بالا ك1 نأ تهت /ّ د

 كنار «نيمألا بايوخ لاقي اعلا بَلْ نأ َحَبْفأ ام
 قلقلاو مهلا ٍقاوُر َتْحَن مْوَّنلاو '”ِقلَخ يف 0 ع يلايألا ْمطَق
 ٍقلَتْخُم فك ْنِم ئنْغلا ْتَسَمَتلا ينإ :ًادَغ َلاَقُي ْنأ ْنِم يل رّذْغَأو ئَرْخَأ

 قرّولاو ٍلاومألا ُةَرْتَك ئنغلا َسْيل َئنغٌْعونَقلا :تلق ؟اذب '”تّيِضَر :اولاق

 ٍقْرُطلا َعِضاَو الإ ُكّلْسَأ ُتَسَلُق يرشُي يفو يرْسُع يف هللاب ْتْيِضَر
 2 ل ع

 الو ءرصن ابأ اي يِدِّيَس اي :لوقيو هلْبقُي َلَعَجَف «ناركَس ُلْجَر ًارشب ّيفل

 الَجَر ٌبحأ لَجَر :لاقو رشب انّْيَع ثرغرخت ْىَلَو اًملق ءوِسفن ْنَع رسب هعقدَي

 :هلاتسام ىردتأل توخعلاو ءاجَن دق ٌبحُملا َّلَعَ ُتَمّهَوَت ٍرْيَخ لع

 :ٌتلقف وبدا مدح ببحلا أارشب ثيأر :ُّلْجَر لاق

 (ز) . (ةءورملا) لدب (ةدوملا) :ةوفصلا ةفص ىفو .نساحملا نساحأ يف اذك )01(

 ْ . ىلابلا بوثلا :ٌقلَخلا (1)
 (ز).(تيضر) لدي (َتَمْنَق) :ةوفصلا ةفص يفو 22

 (ز).رظني لعجف :ةوفصلا ةفص يفو (:)

١ 



 قلت 0 فنكذ 5 ْنَم اذنه ُمِعِطُي ناك اذإ ُتْرَظن نكلو ءال :َلاق ؟اذنه ْنِم يهّتْشت َكلَعل
 و ساو 9 يمص 4#

 ل لم رص
 يل َرْفَع :لاقف ؟َكب ئلاعت لنآ َلَعَف ام :ُهل ليقف مْوّنلا يف ٌرشِب َيِْؤُر 9

 . يكلم يف رس :لاقو «''ءاضيي وْ نم ََراَيَط يف يندعْفأ
 ْنَم ّلكِل َرَفَعو «يل َرَفَغ :َلاق ؟َكب ئلاعت“هللأ َلَعَفام :ليقف مانّملا يف َيْوُرو
 . (لالحلا ئلع لشق ينعي) .ةرْسكلا ِدَقَتْفا :َلاق ؟ُلَمَعْلا َميِفَق :َليق «يتزانج عش

- 

 مَع :لاقف ؟كيب هلل لعف ام :هل ليقف «مْوَنلا يف لبنح نب زيا َيَوَرو
 25 هَ

 نآرَلا :َكِلْوَعِ اذنه دَمْحَأ اي :لاقو بهذ ْنِم نيلغت ينَسَبلأو ىنجوتو يل

 :لوُقَي َوُهَو هِهِيَلَع ٌّلِبْقُم ليلجلاو «ماعطلا َّنِم ٌةدئام هيَدَي نيبو «ليلججلا ْيَدَ

 .ْمعْنَي مَل ْنَم اي ْمَعْنآو ءْبَرْشَي ْمَل ْنَم اي ٍبَرْشآو لكي ْمَل ْنَم اي ْلُك
 ةن 2 2

 يف رايط لع يندعقأر) :ةوفصلا ةفص يفو «بابحألا عمجمو نساحملا نساحأ يف اذك 230(

 (ز) . ( . . ءاضيب ةؤلؤل



 7( ليحا مامإلا)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 : هيلع ئلاعت هللأ ةمحر همالك نمو
 ءماعط نود ٌماعط ره امْنِإ 2 ئَش يدنع بيلو حبضأ موي ّيلإ يماَيأ ُتَس أ

 .لْئآلق ٌماّيَأ يه امّنإو «سابل نود ٌسابِلو

 َةلَأْسَملا نع يهَجَو نصف َكرِيغِل دوجسلا نع يهجَو تدِص امك ؛مُهَلل

 .كري
 وحلا يلإ ُةَدْرَف ءّقَحلا لع ُهّنَأ ٌرظْي َوُهَو ؛ّىوه ئلع ناك ْنَم اهلا
 .دَحأ ةّمألا ملل نم لضي ال تح

 ا 20 28

 اًكلَق « نحَتْمُي دمح لمع | اونا ف ىدادغبب تك : نوميم لاق

 لوح ال : لاق يناثلا َبِرَض اًكَلَق هد يع : لاق ءاطوش َبِرَض

 قرانا حق مالك نآَرَقلا : لاق .ثلاثلا َبِرَض امل شاب الإ وقالو

 0 تناكو اك ملأ ببكحص :تيكحامةلا جي ل : لاق عنو َبِرَض امل

 ا 0 ىلإ 2 م 'يمَرف ءْتَمطقنأَف بوت ةيش ةاح

 .مالعألا ةمئألا دحأ «يدادغبلا مث يزورملا ينابيشلا لبنح نب دمحم نيدمحأ هلل دبع وبأ )١(

 ,همأ ُهَنَيَلَو ء«أميتي دمحأ شاعف ًاَباش هوبأ تامو «ةئمو نيتسو عبرأ ةنس لوألا ميبر يف دلو

 نيعبرأو ئدحإ ةنس يف هنع هللأ يضر يفوتو ءةئمو نيعبسو عست ةنس ثيدحلا ابلطو

 (ز).(1١ا//11) ءالبنلا مالعأ ريس .هنع هللأ يضر ةنس نيعبسو ًاعبس لمكتسأ دقو ءنيتثمو

 0 : الوحل (1؟)

 (3) هي ظيري لاؤوشلا طابر : ةيكنلا - (8



 ّْنِإ ءَسشْرَعلا هب َتألَم يذلا َكِيْسَأب َكَلأْسَأ ين مهل :ٌتلق :لاق 00

 .ًارِْس يل كتمت الق ٍباوّصلا ئلع يأ ُمَلْعت اخت تنك
7 3 2# 

 (1) يساحملا ثراحلا)

 هنع ئلاعت هلأ ىصضر

 ْ : همالك ْنِم
 قلُسلا ٌنْسُحو «ةّنايّصلا عم هْجّولا ٌنْسُح :ةَمْوُدْعَم وأ ريع ءايشأ ُدّمالث

 .ةنامألا عم ءاخإلا نحو مايدلا عم

 فصن نأ ولو أسْنأ ' مهب تذَحَو ام م ار ٍقلَخلا ٌفِصن نو

 .مهدعُبل تشحؤتسا اه ؛يَنَع ئأت رخآلا قلخلا

 ف ن ل

 .نطابلاو رهاظلا نيب عماجلاو ؛دانوألا دحأ .هللأ دبع وبأ يدادغللا دهازلا ىبساحملا دسأ نب ثراحلا )١(

 .دهزلا يف بتكو «تانايدلا لوصأ يف تافنصم هلو ًامهف أملاع ناك

 (١م"ت_١: /7)( بيذهتلا بيذهت رظناو 411 /1) ءالعلا مالعأ ريس .نيتكمو نيعبرأو ثالث ةنس يفوت

 (ز) .(7١؟9ص) نململا نبال ءالوألا تاقبطو

 ا/ ١



 (7١(ىطقسلا يرسلا) ُ 0١

 .هذاتسأو ٍدينُجلا ٌلاخ
 لة هع رك 20(

 روفتم رحب ئّرابْخلا اهيف ةضْوَرِب ٌتْرَرَمَف مورا ضر انْوَرغ : لاق

 رم 0 1 .مويلاف كل دا امي تلك نيل ل ؛ٍرطَملا ءاف هيف

 بلا ةقفتلاف ؛ ىرَساي و فِتْهَي فتاه اذإف 0 نم آو .ئزاّبخلا

 ري ان لإ اهب َتَْ
 انف عاملكاز نسيذلا يق اهشسيغأ 0 : لاقو

00 
 يل ُمَلْصَي

 هّقغ ّلقيو هْنَدَبَو ُهْبَلَق َحيِرَتْسَيو نيد هل ّملْسَي نأ دارأ نم ' لاقو

 . ساّنلا ٍلِمَي
 527 ءهيورب ءامو عبي 0 : لاصخ َسْمَح ١ :لوضف اينّدلا لك

 .هلمعتْسَي ملعو ؛ '”هيفكي تْيَبو هو

 هيلع ثناه ْنَمو ُملْعَيال ْتْيَح ْنِم اهيِلَس ٍمَعَنلا َردَق ْفِرْعَي مل ْنَم

 :انهياون رزخا تفاستلا

 ؟ئوقت ّعَم َلَمَع لقي فيك ءَةَعْذِب يف ريثك ْنِم ٌُرْيَخ ؛ِةَّنُس يف ليلق

 . يدادغبلا نسحلا ويأ مالسإلا حي ةوذدقلا مامإلا يطقسلا سلغملا سس يرسلا )001(

 . ةئمو نيتسلا دودح يف دلو

 ؛ نيسوتخو ىدحإ ةئس .:ليفو ءنيشثمو نيسمخو ثالث ةنس ناضمر نم نولخ تل ءاثالثلا موي يفرتو

 . حصأ لوألاو «نيسوحو مععبمس ةام ليقو

 (ز).(57١؟- /١41 /8) دادغب خيرات رظناو (186/1؟) ءالينلا ١ مالعأ ريس

 .ءاي نودب زابخلا :ةفصلا خسن نم ةخسن يفو 2500 ؛روصقم دلدشم ىزاتْخلاو اثنا )0

 ١) يسمن يف :ةدايزب ةوفصلا ةغفص يفو (1)

 (ز).يل حصي امف :ةوفصلا ةفص يفو (:8)

 (ز). هنكي تيبو :ةوفصلا ةفص يفو (6)
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 هرْيغ ا ناك هم ندا نوع رد نع .َكَسْفَن َكُئبلَع ىوقلا اعولا

 ودق هقاطأ ؛هَقْوَق ْنَم عاطأ نمو نجع

 . ٠ دوت نو نصت ام نلع كب ا

5-095 

 ْنِم طقس هيف َنِيل امب ِساّنلل َنِّيَرت ْنَمو ءهَبضغ َكلَم ْنَم سائلا ٌدلْجأ

 ةئؤي لونح َكلْهَي ْنَلو ِهتَوْهَش ليلع نيو َرْثوُي تح ٌلُجَر َلْمْكَي ْنلو ءوطأ نْيَع
00 

 كتم اهيف َيَلَع ٍقولخَمِلالَو «ٌةَعِيَن اهيف َىَلَع هل ل

 باج ل ني لق هي ذب ياا ١

 ًافورعم كتهاظ نوكي يأ) روكي ًابْيَعو هاووشتم 0 0 نوكت ال ؛ ؟لحأ

 1 كتطابو 0

 . ؟انل ا لأ نم قيس اذام 030 َكئاوأو ا ان 0

 .هئْيدب ٌناسنإلا َلكأَي ْنأ ةلاذّتلا َنِم

 مهل اهْضْدَي مل هنأل ؛ هئاّدوأ
 00 ا ا م نم و مدس لع وك وع

 ئلاعت هللاب َلَصنأ ِنَم لصنآو :نآْضَحب نلت أ نع َعَقآ نم مطل

 يناثلاو «ضْرف عييضتب ٍةلِفان كيلر طختت لإ : عطقنأ ِنَم اًمأف ءلاصخ ا

 مدسل

 (ز).(أبن) هلوق لدب (ًءانّث) :ةرفصلا ةفص يفو ءنساحملا نساحأ يف اذك )١(
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 ما لمع

 هب ّلَصَتَأ يذلا امأو «بولقلا قّدِص هيلع ءىطاوي مل جراوجلا رهاظب لمع

 «يراكَملا ىلع رْبَصلاو ءَةَمَدْحلا يف ريمشّتلاو «بابلا موزلبف :َنولِصَتُملا

 . تاماركلا ةنايصو

 لدلجإلاو ةّبيهلا َكانُم ادَجَو ْنإف ؛بْلَقلا ئلع ِنافرْكَرُي ُنَنَألاو ُقْوّشلا
 ْ ْ .ًالَخَر الإو ؛ًالَخ

 نم ِهّبَضَع ُهْجِرْخُي مل َبِضَع اذإ ْنَم :ناميإلا َلَمْكَتْسأ هيف َّنُك ْنَم ثالث

 .هل سيل ام لّوانتي مل َرَّ اذإو « لطابلا لإ ٌةاضر هَجرْحُي 1 ّيضَر اذإو ءُقَحلا

 ؛يِرَس اي :ئّرِس يف ُتْيِدونف ؛يلْجَر ُتْدَدَمف ةَعاس ُتْسَلَج مت هليل ُتْيَلَص
 بدال نسكت نأ يغبني كولُملا سلاج ْنَم

 ا ”هللأ قلخام عيمج + ْنِم هيف ٍناتسُب لإ "لأ الج نأ وَ
 ب رياط لَك هَبَطاَحَف ”رايطألا 1 علا ايل ءٍراَجَشَألا

 5 ريسأ هيدي نق ناك ؛ كلذ ىلإ ُهْسْفَن هسفن تَنَكَسَف هللأ يو اي َكْيَع ُمآلَسلا

 01 حبري ال ِهِسْفن لم َوْهو «حابرألا ٍبَّلَط يف حاَرو 0

 يف َرورّسلا ِتقآلل اهدآلؤأ لع اهتَقْفَش ؛ اهنايذأ الع نشَنألا ٍتَقْفْش *أ ول
 .اهداعم

 لا ين ني مرش ع بَ ثلا تفل 95 اود ولعت

 ءرشعلا ُرْشَع يعم َيِقَبو ءِرْشُملا ٍراشْعَأ ةَمْست * تدنن نعل ترش
 تلقف ِرْشُعلا ٍرْشُع ٍراشْعَأ ةَمْسَي َتَرَهَق ِءآلَبلا َنِم َهَيَذ ْمِهيلَع ُتطْلَس

 متر ر راّثلا ّنم الو .ْمَدَحَأ ةَّنَجلا الو متر اينُدلا ال : يعم َنيقابلل

 ّنِم ْمُكيِلَع طْلَسُم ينإف :ْمُهَل ثلقف ءٌديرئام ُمَلْعَلل َكَّنإ : ولات نودع اذامف

 اذإ :اولاق ؟َنورِرّصتَأ ؛يساولا لابجلا هل ُموُقَت ال ام ئكسافلأ ِدَدَعب ِءآلَبلا

 (ز) . (لخد) :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يفاذك )١(

 (ز).(بهذف) لدب (برهف) :ةوفصلا ةغفص يفو (؟)

١ 



 .ًاَقَح يدابع ِءآلْؤَهَف ؛َتْنِش ام ُلَمْفاف انل يلتبُملا تْنأ َتْنُك

 َن ىش ٌدْيَحلا تلق 4 ؛َمِلَس ْدَق َكَناَّكْذ َّنِإف ٍ؛ْرِشْبأ : ليقف قيرحلا َمَقَو

 نيكاكد نود نم هناكد ةمالس ئلع هللأ دِمَح هنأ ينعي) . ةئيطخ اهَتيَأَرَف تكف

 .(نيملسملا

 1 نعش نانك هلع لأ ءٌيَرَسلا ّنِم هلل َدَبْعَأ ْتَْأَر ام :دينحللا لاق

 .تؤَملا ِةَلِع يف لإ ًاعجْطُضُم َيْؤُر ام

 :لاقف ؟َكّدِجَت َفْيَك :ُتلقف ءهيلَع ُتَلَخَدَه ءَّلَتْغعا :لاقو

 يبيبط ْنِم ينباصأ يب يذلاو ْئبام َيبيبط ئلإ وكشأ َفِيَك
 د 3 4

 هقوحت نم ةحوزملا' نورا دج :تقتك :لاقق مخور ةعوؤملا" تدَعَأ
 :لوقي أَّسْنأ هن ؟قرتخي

 3 هرعاو 2 ى م” مادو و م ىف سك 1 ل افلا لهوا و 3
 قرسمم ٌربصلاو ممتن تزكلاو نكس ممدلاو «قرتحم تلقلا

 «قلتلاوب نويشلاو ىلا ءانجاقم. :ذل رارفأل نش لع ةازنتلا فتك

 َقَمَر ىب مادام هب َّىَلَع ْنْئُمأَف ّجَرَف يل هيف ٌءْيَش ناك ْنِإ ٌبّراي

 4 د 34

 هدخ ىلع يد ٌتَعِضَوَف 4 ىف وهو يِرَّسلا ىلع تلخد :لاقو

 : تلق ؟َتنأ ْنَم :لاقف هيئيع حتفف ود ىلع يعمد مكوف «يانيع تععلَف

 ةيحاضمو َكاّيِإ :لاق قضوا :ثتلق ءابحْرم :لاق «دينجلا كُمداخ

 . رايخألا ةَبْحّصِب هللأ نَع َمطَقَنَت ْنَأو «رارشألا

 2 د نزل



 ١'قفوملا نب يلع)

 ْنِإو ءاهب ينبّذَعَف َكران ْنِم افْوَح َكْدْبْعَأ ينأ ُمَلْعَت َتنُك ا
 ينأ ْملْعَت تْنُك نإو ءاهينمرُخ اف '1َكيْنَجِل ينم م اَبح َكْدْبُ 1 ينأ ملم تنك 0
 يب ْعَنْصأو ِهيِنْحِبَأَف ميركلا كب نا نم اخ ةَدئمآ امن

 ٌقاَقش اذإ َةَالَّصلل ْأَيَهَت اَمَلَف ءقدراب ليل يف ةَكِناوَخِإ نم ٌلْجَر َماق :َلاقو

 يكبتو ْمُهانمَأو َكانظَقَبَأ :تْبلا ّنِم فتاه هب َفْنَهَف ءئعبق هيلو هدي يف
0 

 يردأ ل ؛ كفن بازيملا ءاذحب تيا كح نوي 5 0 اكل: لافو

 ينبلَعَف ٍناكَملا اذنه لإ يدُدَرَت َرْثَك دقو ؟ئلاعت هلل َدْنِع يلاح ٍءْيَش يأ
 0 هيحبت ْنَم الإ كتبَ نلإ ومد ْلَه ؛يلَع ا :لوقي ًالئاق نأَكَف ءى 7

 ءالؤه يف ناك ْنِإ ؛َ جهل : تلف فقؤَملا لذ للإ تنوظن : لاقو

 : لاقف مانَملا يف زا بو تَرَ فل ينجح ٍتْبَمَو ذقف هجح - لّيقتت مل

 ,مويلاتنألو بق ٍةوَملا لهَأل ُتْرَمَع دَقَ رع اد نول 000 2

 ئوقتلا لمَ نأو هتَريِشَعو ِهييرْذو هِْبَب لْهَأ يف ْمُهْنِم ٍدحاو لك ُتْمَفَشو
 رقم:

 6 ةْحَملا لهاو

 ل

 يك

 .دباعلا نسحعلا وبأ قفوملا نب يلع (9)
 )1١/ 1١٠ 2*1 ١؟١( ١) دادخب خيرات . هلأ 4ك4مححر نيدهازلا ع نم ناكو ( نينامو م بو نزح وح ةلئير يفون

 )0 اهيلإ ى :م ًاقوشو : ةدار لذ 6 وفا هةقفص ئفو 0(
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 (0١(يئاربلا هللأ دبع وبأ)

 : همالك نِم

 ْنَمو «لاح َّلُك ىلع ئلاعت هللا نَع َنيضاّرلا َنِم َدَجَرَ قرأ ةمايقلا دري ْن

 تنم ثناك ٍَقيقَح لع دعي ْنَمَ ءٍتاجَرَتلا َلَضْأ ْْلَب دََف اضرلا هَل بع
 .لاوحألا ميمج + يف ِهِيلَع ْتَلَعَت ٍلامعألا َباَوَن ْفِرْعَي مل ْنَمو «ةفيفخ

 انتوذو كلشت يف 0 كداوجو َكِوْمَع يف انَعّمطأ كُمَرَك ؛ٌتَراي

 . كني اهتاجَر َمَطْقَت نأ كب اهَقرَْمل ابوُلُق ئيأتو ءَكِلَذ ْنِم انُسيؤت

 .اينّذلا ِنَع اهب َبْعَر ِهيِلَع هُسْفَن ْتَمْرك ْنَم

 (فقدتو ةفوفلم ردك ب ِهِعْيضَأ لع اذإو ُهَدَي َجَرْخَأَف ؟يكبت ْمَك :هل ليق
 كب مح 9ث مق يا ؛وذنه لثم ىلع ٌراجَملا ناك اذإ : لاق

2# 2 2 

 مسلسل بس سس حسب با بيبي القل ييجي با يااا

 لضفلاو نيدلا لعأ نم ناك ؛يدادغبلا يئاربلا هللآ دبع وبأ ناوّرغ نب ديزي نب دلاخ نب دمحم )١(
 نب رشل اقيدص ناكو ءريخلا عانطصآو ربلاب ًاقورعم .ةنسح ايندلا نم لاح اذ لبلاو ةلالحلاو

 دادعب خيرات .دادغي فارطأ ىف ةلحم ىه اثاريو .ء هحلص لبقيو «ءرومأ يف هيلإ ىنأي «فثراحلا

 (ز).(١/1475) نادبلا مجعم رظناو )6/ ١1١(
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 (7(يلوحملا رفعج وبأ)
 هنع ْئلاعت هلأ يضر

 : هِمالَك ْنِم

 اهيلَع ِسْفَن ئلع ٌمارحو ءٌعَرَولا ُهَنْكْسي ْنأ ايندلل بج ل العمار
 ِهملعب لَمْعَي ل مِلاع ىلع ٌمارحو قّرخآلا َةَوَآلَح َقْوْذَت نأ ساّنلا 57 ةّساير
 .ًامامإ َنوقتملا ٌهذْحَنَي ْنأ

 . كيِصاعم لع َتْنوَت م ؛ كيني يع اَنَدَب وُكْشأ كيلإ
 ئلإ ْتَعَرْسَأو تحمد ْتَلطَمو هبل فرو هندي افص :دَْعلا عاج اذإ

 .ًاميرك اينّذلا يف نذاعو ءهٌحراوَج ٌدَعاطلا

 ع ني 2

 باب نكس ءدادغب لهأ نم نيفراعلا ءامدق نم ناك «يكاشلا يكابلا يلوحملا رفعج وبأ )١(

 (ز).(44١ )9١/ ءايلوألا ةيلح .حيحصلا لوقلاو عيفرلا لاحلا هل ناك ءهيلإ بسنف لوحملا
 .ةوفصلا ةغص نم تبثملاو «(ةساير) لاب (ةيئابز) نساسملا نساحأو 'يلوألا ةعباطلا ىفو (؟)

 )تادف نعمل
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 (0١(درولا ىبأ نبأ دمحم )

 ا

 وسل عشب ةلوصأا او 5 بنقل ةأطاوم الب

 ا يا ا

 . ريغ ال ب بلك ذو ةعارم لقاعلا ئلعو ٠ ةَوْهش عيرص 3 َم ةّماقلا

 ةّمحكلاو ءاينُدلا بَلَطب يلب نَمِل ريبعُتلا كَ ؛ِهِرَقَف يف ريقفلا بدأ ْنِم

 هيت :ري اهلا ةحيرتل ءاعألاو هل

 :لاق 4 : رطاف] © اكسح ُهاَمرف هِلَمَع وس رمل نير نمف رمقأ # <: ئلاعت هلوق ْنَع ٌلِئّسو

 ٌنِسْحُم هنأ هتءاسإ يف ّنَط ْنَم

 يشرقلا صاعلا نب ديعس ئلوم ؛دمصلا دبع نب نئمحرلا دبع نب ْىسيع نب دمحم نب دمحم )1١(
 ْ .درولا يبأ نباب فرعيو «شبحي بقليو «نسحلا ابأ ئنكي
 .يطقسلا ايرسو يبساحملا دسأ نب ثراحلاو يفاحلا ًارشب بحص ءمهرابكو خياشملا ةلج نم
 . هللأ همحر نيتكمو نيتسو ثالث ةنس بجر يف يفوت

 (ز).(202/١5)و )5١١/7( دادغب خيرات رظناو ((5956 /5) ةوفصلا ةفص
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 ؟(ليفحأ هوخأ)

 :همالك نم

 اذإو ءمواخس داز ؛؟ داز اذإو ءهعضاوت داز ؛ههاج داز اذإ هللا ّنَْلَو ةلاوب . ةفاشيتم داو ف هلان دار اذإو: هدمضاوت از (ةهاجت ةاؤداذإ للا كلو
 و ساس 5 ريب

 .هداهتجا داز ؛ةرمع داز

 2 هك 8 1 *« م 6# علا | تي
 نوع ذافنلاو «فالخلا كونو .«بابلا موزذب : هعم سمي مؤقلا لَصَو

 . تاماركلا ةنايصو «بئاصُملا اع ربصلاو ةّمدخلا

2 2 2 

 صاعلا نب ديعس ئلوم نسحلا وبأ دمصلا دبع نب نمحرلا دبع نب لمسيع نب دمدعم 7 ديحسأ )١(

 0 رولا يبأ نيأي تفقرحتو « ىش رملا

 تيم امه.دقأو لس نيوخألا رغصأ وهو ادن ئدسمألا درولا ىبأ نب رمح وخأ ومحو

 (ز).(١٠ /05)و )5١١/7( دادغب خيرات .ًايرسو يبساحملا ثراجلاو يفاحلا أرشب بحيص
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 (١'(يسوطلا روصنم نب دمحم)

 هنع اىلاعت هللأ ىضر

 مآلكلاو ءءْيَش ٍرْيَغ يف ٌبضغلا :لهاجلا اهب َفَرْعُي ٍلاصخ ْتِس :َلاق
 ؛ِدَحَأ لكِ ةقثلاو لا ُءاشفإو ءاهعِضْؤَم ِرْيَغ يف ةظملاو عَن ريَغ يف
 ردع زف هن فريال

 2 2 تل 1

 0!( يديفلا نوتننس)

 .قحلل ٍدْبَعلا نارْجِه لأ ءدِسْقَنِل هئارجه نحلل ٍدِبَعلا لاصو ُلَوَأ :َلاق
 8 م

 ولا عا و 4

 .هسفنل هتلصاوم

 يسوطلا رفعج وبأ .مالسإلا خيش .ةردقلا ظفاحلا مامإلا ءميهاربإ نب دواد نب روصنم نب دمحم )١(
 .قورسم نب سابعلا يبأو زارخلا ديعس“يبأ ذاتسأ ءدباعلا يدادنبلا مث

 ةنس نينامثو ًاينامث شاعو «نيتثئمو نيسمخو عبرأ ةنس لاوش نم نيقب تسل ةعمجلا موي دادغبب يفرت

 (ز).(٠50- 37410 /7) دادغب خيرات رظناو 207117 /17) ءالبنلا مالعأ ريس .لاعت هللأ همحر

 «ءنسحلا وبأ :ليقو ءمساقلا وبأ هللا دبع نب نوتمس :ليقو «يفوصلا ةزمح نب نوئمس (؟)

 .ينالقلا دمحأ ابأو .؛باصقلا ىلع نب دمحمو «ىطقسلا أايرس بحص ءركب وبأ :ليقو

 .ئلاعت هللأ مهمحر ءدينجلا دعب يفوتو ءدادغب نكس .قارعلا خياشم رابك نم وهو

 (ز). (7174/4-37037) دادغب خيرات

 ةا/ ١



 ؟١!(يبرحلا ميهاربإ)

 هنع ْىلاعت هللأ يضر

 1 هشيم انتي مل رَدقلا َمَم ري 0 :هلأ ومآ لك لَم ممِجَأ :لاق
 هند اقف وسلا داعف امك ؛مقزو فالآ ٍةرْشَعب دما هيلإ لَ

 هيرفي اهَلَمْشَت الق ؛ِهِعْمَجِب انَسْْنَأ لْعْشن ْمَل ام اذاه :لاقف «كناريج يف
 بّدألا يف َِبْرَحلا مهاربإ َلْثِم ْتَجَرْخَأ دادغب نأ ملغنال : ٌيطامنألا لاق

 .دْمُزرلاو ٍثيدَحلاو هقفلاو

 اينُدلا ُمِلاع َتْنَأ :هل ليقف فتم يهتشأ ْتْنُك : َلاَمَف ؛ٌتامف نبأ ُهَل ناك
 : لاق !؟ َهقفلاو َتيِدَحلاو َنآرقلا فلو 0 لَ بص يف اذنه لثم لوقت

 َنولبقَتْسَي للف ميدي أ ًانايبص َّنأكو ؛ تاق دق ةمايقلا أك ملا يف تالا م

 :لاقو ىلإ دظف 0 مهدحال تلق راح م مو مويلاو (مهَنوُفْسَي َنماثلا

 . "”ةهيقْسَتُ مٌهلبقَتْسَم انءابآ انْفَلَحو انتم نيذلا ُنايِبَّصلا نحن ؟يبأ َتْنَأ َسْبَ
 عع اع 4

2 75 

 نب ميهاربإ نب قلحسإ نب ميهاربإ قاححسإ وبأ مالسإلا خيش ةمعالعلا ظفاحملا مامإلا خيشلا وه )١(

 .فيئاصتلا بحاص بردسلا يدادخبلا ريشي

 يف ًاسأر ؛ملعلا يف ًامامإ ناكو ءثدح وهو ملعلا بلطو ءةئمو نيعستو نا يف هدلوم

 ةعاتخ ةبدألاب انيق ةللعل ديم «كيدحلل اظفاح «ماكحألاب اريصي «هقفلاب أف راع ءدمزلا
 موي هراد يف نفدف دادغبب يفوت ءورم نم هلصأو. «ةريثك ًابتكو «ثيدحلا ؛؟بيرغ فكص ل

 فين هلو ءدضتعملا مايأ يف «نيتثمو نيئامثو سممخ ةنس ةجبحلا يذ نم نيقب ميل نينارلا

 (ز).(١1- 1ا//57) دادخب خيرات رظناو )705/1١7(« ءالبنلا مالعأ ريس .ةئيسم نونامدو

 2( 3 هن وم تيئملا اذ'هاف : لاق 1 ةدآد َ ةوةصلا ةشي ىفو 10
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 (7١(يمليدلا ليعامسإ)

 ٍليَللاب دجتصلا نيا تجرخف ءاهتوهش ْتْعَلبَأو .ءاولح تيهتشا : لاق

 اذنه ؛ليعامسإاي :ثيدونف ءءاولح ' "”نيواخأ قيرطلا ْئَتِنَج حج اذإف ؛لوبأل
 ميل # #

 . هتكرتف ءكل ةيخ + وَ ةَنْمَرَت ْنِإو «تيهَتْشَأ يذلا

 كك 2 ع

 نيللقتملا داهزلاو نيعرولا دابعلا دحأ ناك :يمليدلاب فورعملا يلع وبأ فسوي نب ليعامسإ )١(4

 نيسحلا وبأ لاق .هنع لقتو دمحأ مامإلا سلاج .هف هرهمتو هل هظفحو ثيدحلاب ةرصن عم

 نم ناكو «؛ثيدح فلأ نيعبرأ ظفحي ناك هنأ يل ركذو سانلا رايخ نم ليعامسإ ناك :يدانملا نب
 رظناو «(517/1) دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا .عرولاو دهزلاب سائلا رهشأ

 (ز).(5177- 15174 /5) دادغب خيرات

 )زا ماعطلا هيلع لَكْؤُي يذلا .ءركلاب ناوخلاو .«نداوخ عمج ةنوخألاو «ةنوخأ عمج نيواخأ 000
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 . صلاخلا مارلا َّلَكأ ٌعَرَولا ِهِرْفَف يف ُهْبَحْصَي ْمَل ْنَم :لاق
 َّنِم يحَتْسَت امأ :ثلقف «نايْرُع هنأك يمانم يف ّنسيلبإ ثأر :اينجلا لاق

 6 َتْيَعآلَت ام ِسّْنلا َنِماوناك وأ ؟ساّثلا نم ُكَدْنع ءالؤم هللا» :لاقف ؟ساّنلا

 ؟مُه ْنَم : :ُتلق .ِءآلؤه ُهْيَغ ُاَّنلا نكلو ا نايبّصلا َبَعآلَت امك ْمِهب

 امّلُك يمت اولَحْنأو ءيِبْلَق ارم دق" يريوتلا د 0 0 : لاق
 ىلإ ُتْنِحو ٌتْهِبَتناف :لاق «ٌقرَتْخَأ داكأف ليلاعت هللأ ىلإ اوراشأ مهب تعم

 ْمُمدَحأ أف َمِهَتاحْفَرُم يف مهسوؤر ةثالثب ذأ اذإف يزينوشلا لجسم

 وبأ :ةئالثلاو ؟ُنَبْقَت ٌءيَش َكَل َلْيَق امَّلُك َتْنَأ ؛مساقلا ابأ اي :لاقو ُهَسُأَر
 .قاقّرلاو «يروثلاو «ةزمح ما 7 1

 ريغصلا قاقزلا :لاقيو ء«تاماركلا يوذ خياشعلا دحأ ريغصلا قاقزلا ركب وبأ هللا دبع نب دمحم )١(

 .نيتئمو نيعست ةنس يفوت 4179(04) ص يف هركذ يتأيس يذلا ريبكلا قاقزلا نيبو هنيب ًازييمت

 ةعبطلا يفو (1457/0-441) دادغب خيرات رظناو )7١١(0 نم نقلملا نبال ءاياوألا تاقبط
 ةلاسرلاو نقةلملا نبال ءايلوألا تاقبط نم تبثملاو «(قاقدلا) :نساحملا نساحأو ؛«نيلوألا

 )0( (قاقرلا) : ةغصأا ىف ءاجو «ةيرشملا

 رفعجو ءدينجلا مهزم « نيحلاصلا نم ةريثك ةعامج اهيف نفد « يبرن دا ا لاب دادغيب ةريقمه )١(

 (ز).نادلبلا مجعم .مهريغو بحملا نونمسو «ميورو «يدلخلا
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 (7١(دينحلا)

 هنع يلاعت هللأ ىصر

 ديلا ع الاعو لو هل ملخا تاسسوبل يف رن م : يدلخلا لاق

 نيبو د ل انأو ؛ حلا يرَسلا يَدَي نيب َتْنُك :دينحلا لاق

 نأ :ْتلُق ؟ركشلا ام ؛ٌمآلَغ اي ”: ركّشلا يف َنوُمَّلَكَتَي ةَعامج ِهيدَي

 ئلاعَت شلأ ّنِم َكُظَح َنوُكَي نأ ئَشُْخ [ ::لامف . ةفمعتب قلاع هلل هللا يصغت ال

 .اهلاق يتلا ةَمِلَكلا ئلع يكبأ لازأ ًالَق :لاق .َكَناسل
 هلل يَدَي َنْيَب يسولج ْنِم :لاق ؟ملعلا اذنه َتدَقَتْسَأ ِنّمِم :دينجلل ليق

 .هراد يف َةَجَرَد ىلإ ٌراشأو دل كلت تشن هي نياك رخو ع

 مَتولَخ اداف فل نة ركتو ؛ اىلاععت هللاب م متفرع امّنِإ ؛ ءارقفلا رْشاعم : لاقو

 .هَعَم ٌنوُنوكَت فيك اورظتاف هب

 .هيني الاامب هلعَْي نأ :ِدْبَملا ِنَع هلأ ضارعإ ةَمالَع

 َنيفتقملا ىلع الإ ٌرَع هللا قْلَخ ئلع ٌدوُدْسَم /ولاعت هللا ىلإ ٌقيِرَّلا

 . لَو هلأ ٍلوُسَر َراثآ
 اك 5 ؛ءاملا ئلع ِنيقّيلاب لاجر ْىَشَم ْدَقل

 يواعّدلا ِتانايّدلا ٍلْهَأ اولع اه ْْضَآ

 .يريرارقلا زازخلا مساقلا وبأ دنجلا نب دمحم نب دينجلا )١(

 .دادغبي هؤشنمو هدلومو .دنواهن نم هلصأ

 «يبساحملا ثراحلا ًاضيأ ٌبحبصو ههّبحّصو يطقسلا يرسلا نم عمسو ءروث يبأ ئلع هقفت

 .يدادغلا ةزمح ابأو

 1 . .نيتثئمو نيرشعو فين ةنس دلو

 ىَلَصو «يريرجلا دمحم وبأ هلّسغو «نيتثمو نيعستو نامث ةنس لاوش يف تبسلا موي يفوتو
 ءايلوألا تاقبط رظناو «(77/14) ءالبنلا مالعأ ريس .يطقسلا يرسلا دنع نفدو ءهدّلو هيلع
 (ز).(1؟541-١483 /90) دادغب خيراتو ؛.(51١) ص نقلملا نبال
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 .ناوخإلا ٍللَز لامتحآ ةءورُملا
 ةنع ضرع ؛ 3 (ةنَس فلأ َفلأ ئلاعتو َكلَراَت نأ ىلع قداَص 0 ول

 :ةلاث اك ٌرثكأ ةتاف ام را ؛؟ةظخل
 0 رصإلا لت ةَبْوَت :لاقف ؟ٌّلَجَوَّرَع أ ىلإ قيرطلا فيك :

 ئلاعت ف ةبقارمو :تارَْلا قيرط ىلإ جعزم ٌءاَجَرو «ةّرِغلا 57 ٌفْوَخو
 . بولقلا رطاوخ يف

 وأ ءآضبق َتَرْوَأ طْسَب ِنامَز ىلع :َلاقف ؟ٌبِحّملا ٌفَسَأَي َمَهلَع :ُدل ليقو
 : :لوُقي اشنأو ٠ ءةْشْحَو َتَرْوَأ سْنَأ ٍنامَ

 اَمَض َنْيِج مايألا َدَي ُهَئَرَدَكَف مُكيْؤُرِب وفضي ٌبَرْشَم يل ناك ْدَق
 ني ل 2

 : ين ادعم صو
 ةويصتخ ماّيألا 0 يا َماَيَأ اهفلأتو اهاوهت َتْنُك لِزاَنَم

 تاناقم .ضكؤأو «سنألاو نأ َلِزانَم َبَيْطَأ ام :َلاق هن ءَْكَبف
 ا ةدجو «يتدارإ ٌوَدُب لإ ةحا لإ 00 «تافلاخُملا

 هيلَع ّدُدَي ري مل هيَلَع مَّلَسف علا يف َوُمو دينُجلا ىلع ٍءاطع نبأ َلََت
 ههجو لوح مل «يدزو يف تى ينإف ؛ ينرذغا :لاقو ءةعاس دعت ا 7

 َ . تامو ريكو ةليقلا لإ
 أرقي وهو ادزانو َتْقَو دينجلا ِسْأَر ُأَر الع ًافقاو تنك : يريرجلا لاقو

 اذاه يف ينم ا ًادَحأ ا ام :لاق ء كسب قفزا :ٌتلقف «نآرقلا

 . يتيم مئوطت ١١ ازعو ءتْقَّولا

 ًادجاسو ايلات ْلَرَي ْمَلَه نيتغاسب هتافو َلْبَق ٍدينُجلا َدْنِع ٌُتْرَضَح :ةياور يفو
 يف هيلإ ْثنُك ام ْحَوْحَأ :لاقف ءِدْهُجلا ّنِم ئرأ ام "”َكلْئِم ماي دنا تلفن
 .اينّذلا قّراف ئتح ًادجاسو ايلات لري ملف قْءاَسلا هذنه

 .بونألا )01(

 (ز).(تنأ) لدب (تنك) :ةوفصلا ةفص ىفو «نساحملا نساحأ ىفاذك 4(؟)

 (ز) .(كنم) لدب (كب) :نساحملا نساحأ يفو (7)
١- 
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 لسيف ةداسولا هيلإ ُمَدَقيو «ُسْردَي وهو ِهِتْوُم ِتِفَو يف ةانيأر :سراف لاقو

 هللا ىلإ هب ُثْلَصَو ٌقيرط :َلاق ءَكِيقَن ْنَع َتْحَوَر الأ :هل ليقف ءاهيلَع
 .ٌهعْطْقَأ ال نيلاعت

 ؟َكب ئلاعت هللأ َلَعْف ام :ثلقف ؛مؤّتلا يف دينُجلا تيأر :يدلخلا لاق

 ُمولُعلا َكْلَب ْتَينَفَو «ُتارابعلا كلت ُتَياَغو ءٌتاراشإلا َكْلَت ثحاط :َلاق
 .رحَّسلا يف اهُعَكْرَن 27)تاعَكَر الإ انَمَمَن امو ءٌموُسْملا َكْلِت ْتَدَمَتو

 2 2 تب

 (ز).«تاعيكر) :ةرفصلا ةقص يفو )١(
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 (١تاماركلا بحاص يولعلا دعس نب ميهاربإ)

 ٌديرَأ "”سالوأ ٍنْضِح ْنِم ُتْجَرَخ :"يسالوألا ٍثراحلا وبأ لاق
 «لكأت تح 5 هج كل ْتأْيَم ذك ينإف جرختال : يناوخإ ضْخَب لاقف رحَسلا

 دعس سس ا انأ اذإف لجاسلا لإ ٌتلّرْنو 0 ْتلَكأ تسلح : لاق

 : يل لرقي نأ َديِرُي ' هنأ الإ ُكّْشَأ ام : يسمن يف تلقف . ِيَلَصُي ًآمئاق يولعلا

 ئتح رطاخلا مكحتسأ امف دَعَم ٌنَيْسْمأل يل لاق ْنِيلو ءءاملا ىلع يعم شئ

 :ٌتلقف ةف ءرطاخلا ىلع شما ثراحلا ايأ اي ايه : يل لاق مش م
 ءيلجر تصاخف يِسْمْأ ٌتَهْذَو ءاملا ىلع وه ل ) مار بيش

 نم نأ :ةانعم) .كلجرب ا ةددحلا ؟ثراجحلا يأ أب : لاو يلإ تلا

 . (تاماركلا باحصأ نم َنوكي نأ هُنِكُْمال تاوهّشلا نم اهل هسَْن يطععي ناك

 هدبدبحلالب اذإف َرْحَبلا د تلج رخل : ثراحلا وبأ لاقو

 ْبْيَغ :لاقف دعس نب ميهاربإ َرُه اذإف ّيلإ تل م » زجْوأ يب 0

 ل اس كاف و2 انكر تش 0 ل : لاق ءمايأ ةئالث ى علام دعل
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 ءكحو ٍرْحَبلا ئلع ينفكَوف يديب دخأ هد زا يوما اكل راكم

 اهسوؤر ةَحْفاَر انيلإ ْتَلَبْفَأ دقو ءِرْصِبلا ذم ْتَرَرَب اق ناتيحلا اداف «هيتغش

 هترَكذ اًملَق ؟داّّصلا رشب نبأ ّنيأ :يسفن يف ثلقف ءاههاوفأ ةَحِتاف ءاملا ّنم

 ؛ ؛ رْمَأْلا اذهل أ انولطم تسلق 1 لاقو ميهاربإ نيل تفتلأف تقف يسفن !

 . بئاجعو تامارك 52 0 ا 0 ىلإ دادغي نم لقتنا ٠ اها لا ٠ ا .

 .نيتئمو نيعستو عبس ةئمم سواح رطب يفوت
 (ز).(81/5) دادغي خيرات )١4(« ص نقلملا نبال ءايلوألا تاقبط

 (ز).(1/١141) ةوفصلا ةغص .رضخلا نب ضيف همدسأو يسالوألا ثراحملا ويأ (؟)
 ا داهزلا نصح : ىعمسي نصح هيف نوط رط يت حاوت نم ماشلا ر ل 30 .انم ىلع و ل :نمالا وأ نصح 2
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 تح َكَتَكْمأ ام َكَسْفَن ٍراوو ؛ٍلابجلا يف ىَلَخّتلاَو «ٍلاصرلاب َكِيلَ 0
 َتْمطَتْسَأ ام ايْنُدلا َنِم لّلقَّتلاب َكْيَلَعو ؛ٌكاوس ْنَم ٍرْكذ ْنَع هرْكْذب َكلْعْسَي
 . نيقّيلا كيتأي لوتح

 أ َّنإف ءاضرلا ٍلمْعَتْسآَف ئلاعت لأ رْمَأ ْنِم ْرْمأ كب رن اذإ :ُلوُقَي ّناكو
 اف َرْبَّصلا ٍلمْعَتْسَاَف ءاضرلا ئلإ ًاليبَس ْدجَت ْمَل ْنِإف ؛ َكِيَلَع ٌعِلَطُم ئلاعت

 0 «ناميإلا آر

 هنأ َنَقْيأ ْنَمو هاوس وجَرَي اري نأ ئيختش :تشأ أ ئلاعت رْثَأ ِنيَعب هنأ مل نمو
 عفاّنلا ٌراَضلا ئلاعت هش َّنأ 10 فسقن َرايتخأ طفشأ هيلا هللأ رظتب

 ةيروجا تلظأو ِهبْرُق يف ئلاعت هللا بقارق َنيقولخملا ٌفواْحَم طَقْسأ

 ْمُهَريِقَفَو «ديقف ْمُهّييَغ َنإف ."”قولْخَم ئلع َدمَتْعَت ْنأّرَذْخَأَو ءاهنِداعَم
 َّلَجَو َّنَع هللا َمَصَع ْنَم الإ ؛دجاف ْمُهَّلِماَجو ءٌلهاج ْمُهَمِلاعو ءٌليِلَذ
 .نوتفم َّلكِل ةنتف امُهَّنإَف ؛ِداَنْعلا ّنم ّلهاجلاو ءءاملُعلا ّنم َرِحافلا اوقف

2 2 2 

 هدأ

00 

 ع

 .(لمحتلاب) هلعل )1١(

 (ز). َئّْيَش هبلإ وكْشت وأ ءآّرِس هيلإ َيِثْفَت وأ) :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (1)
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 '!(زاّرخلا ديعس وبأ)

 .انكَلَهل زاَوَحلا ديعس وبأ ِهِيَلَع ام ةقيقحب ئلاعت هلأ انّبلاط ول :ٌدينُجلا لاق

 ديلا ةكلكب لست الق لانك هلأ نع انهخت وك ل ا اهعان
 . راربألا ٌتانسح َنيِيَرَقُملا ُتوُنُذ

 ٍدْفُجلا ِلْذَب ٍرْيَغب هنأ ّنَط ْنَمو ٠ نَمَْمف ْلِصَي ٍدهجلا ِلْذَي هنأ ّنَظ نم
 1 يي 07

 . دوُهَجَملا ٍلْذَب ْنمو ,ٍدؤجلا نيع ْنِم : نيتهج ْنِم َبْلَقلا يت أت ٌةَقِرعَملا

 .َمِهِعوُمدِب ئلاعت هللأ اوبتاك ُدَقَف ؛ َنيفئاخلا ني أ تكي اذإ

 . لاجدلا اهدنع 0 ىوأتلا تءاج اذإف ؛رجافلاو ملا قرم ةيفاعلا

 دي

2 23 2 

 نيروكذملا دحأو ء«مهخويش رابك نم «يدادغبلا يفوصلا زارخلا ديعس وبأ /يسيع نب دمجأ وه )١(

 يفاحلا ًارشبو يجابنلاو يرسلاو نونلا اذ بحص «ةدهاجءملاو ةباعرلا نسحو ةيقاردلاو عررلاب

 . نيتئم و نيحب.مو عبس ةتسس :ليقو « نيتكمو نيناعدو تمم هتيم يفوت

 0.2178 دمت دادغب 0 رظناو ( 51١5( 7/17 ءالتلا مدع ريش

 لص دهجلا لذ ريغ هنأ ّنَظ ْنَمو ُنَمَتْمَف لصي دهجلا ٍلْذَب أ ًّرظ نَم) :ةوغصلا ةفص فو
 عهادكوع ا

 ندتحف ١ )
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 '''(يرونلا نيسحلا وبأ)

 ؟ًادينُج الو :ّليق «ُّيروُتلا َّنِم َدَبْعَأ ْطَق ًأدَحَأ ُثيأر ام :يلزاغملا لاق
 . اننح الو :لاق

 هيلع امد ُهَداَعو مهارت اهيف ٍةَكَصِب ٌديِنُجلا هيلإ َثَحَبَ يروُنلا ّلتْعا
 ّيفوعف ِهَتَهْبَج ىلع ُهَدَي مِضَوَف ئروُتلا : هلع ل دينجلا لع مث ٌئروُتلا

 .ٌربلا اذنه ٍلْثِمِب ''"مُهففَ راف َكئاوخإ َتْدَع اذإ :هل لاقو ءهتَعاس ْنِم

 و ٍدْجَو ْنَعوأ َنولأْسَت يدْجَو ْنَع :لاقف اضّرلا ِنَع ُيروُثلا َلِئْس
 ئضرَأ ُتْنكل ٍراَلا ّنِم ٍلَمْسألا ِكْرَّدلا يف ُتْنُك ؤل : لاقف د رع : ليقف

 . سودرْملا يف ّوه ْنَّمِم

 .قئاقحلا فئاطلب مهقّذحأو .قارعلاب ةفئاطلا خيش دهازلا يوغبلا يناسارّحلا دمحم نب دمحأ وه (1)
 .هريغو يطقسلا يرسلا بحص

 (ز) . )1١14/ 9/١ ءالبنلا مالعأ ريس .نيتئمو نيعستو سمح ةنس يف كلذو ؛ديجلا لبق يفرت

 (ز).ئهب قفْراف :ةوفصلا ةفص يفو :تلق ءمُهْمَْنَأ يأ (؟)
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 ١١ يكملا نامثع نب ورمع)

 : همالك نم

 .ناوخإلا ٍللَز ْنَع ع لفاغتلا ةَءورُملا

 ءملعلا ةسايسب اهعارق و ٌنسْفْنْلاَو قئاش فخلاو ديا مليا

 . ديرث ام كل مدي فْوّخلا ٍدَيِدهعب اَهفْسو

 ْنِمو ءٍءايَحِب ْبَحْضت مل ٍةَوَلَح ْنِمو ءوافّوي هل , متي مل ٍدْهَع ْنِم ُهاَمَعاو |

 1 ئنفت مايأ

2 2 3 

 .دهازلا يكملا هللا دبع وبأ ةيقوصلا خيش ينابرلا مامإلا «صصخت نب برك نب نامثع نب ورمع )١(

 .قيرطلا يف فيئاصت هلو «زارخلا ديعس ايأ بحصو «يجابنلا يعل ءاهب تام تح. دادغب نكس

 .ةئمثالثلا لبق :ليقو «ةئمثالث ةنسم دعب ةكحب يفوت :ليق

 . نيتئمو نيعسنو عبس ةنسص :لاقيو «نيتئمو نيعستو ئدح-] ةنس دادغبب تام :ليق

 . حصأ نيتثمو نيعستو عبس ةنس لب :بيطخلا لاق
 (ز).(07//14١) ءالبنلا مالعأ ريس رظناو .(1713 )١1/ دادغب خيرات

 (ز).(ئنفي) لدب (ميقيي) :ةوغصلا ةغفص يفو (؟)
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 '"'"دمحأ نب ميور)

 هنع ْئئلاعت هلئأ ىضر

 ةلذتو ةقشك نيف هيلع ةرعلاو ةوانخإو 7 ا قرع ل ا

 مارك الو هدلخا يتخلل

 يف كتئاوحِإ َرْذْعَت نأ : ةوتفلاو «كلعف نع َكَتيْؤر َعاَفِتْرا :ٌصالخإلا

 . مويلإ راذتعالا ئلإ َكِجِوْحُي امب ْمُهَلِماعت الو َمِهِللَر

 َةَيْؤُر ٌطاَقْسِإ ٌلكوتلاو «ئولتبلا ْداَدْلَتْسأ اضّرلاو .ئوكّشلا ُكُرَت رْبّصلا
 . طئاسولا

 َكْيلَع كرو َلاَقَملا ٌكْنم ٌدَحَأَف الاعفو الاَقَم كل ئلاعت سَ َبَهَو اذإ

 لاقَملا د «لاعفلا َكْنم َدَحَأ نإو ههَمْعَت اهتإف. ؛ لات الف لاعفلا

 .ةَمْقِي اهّنأ ؛هَلْعآف لاعفلاو َلاقَملا َكْنِم َذَحَأ ْنِإو «دَبْيِصُم اهّنإف منَ
 مل ئتح لكألا ُرْكِذ يئس يف ضرْعَي ال هَنَس َنْيِرْسِع ُتْنْكَم : ميور لاق

 ع # 2

 ديزي نب دمحم نب ميور :ليقو «دمحأ نب ميور نسحلا وبأ دباعلا دهازلا ءىرقُملا هيقفلا ماعإلا وه )١(

 «ريغصلا ميور وهو ءدواذب هقفت ؛ةيرهاظلا ءاهقفلا نمو ؛ةيفوصلا خيش يدادغبلا ديزي نب ميور نب

 .نرمأملا مايأ يف ناك ءريبكلا ميور ره هدجو

 (ز).(4١/1714) ءالبلا مالعأ ريس .ةئمثالثو ثالث ةنس دادغبب يفوت
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 (7١(ءالجلا نبأ هللأ دبع وبأ)

 .ةيرثلا لذا نأ ُديِرَأ انأ َةّبَحَمللو يل ام :ل وقَي ٍةبَحَملا نَع َلِكَش اذإ ناك

 َتَبُث هب ْغِلُب ْنَمو اين ط4 بز ىلإ هِسفنِب غلب ْنَم لوو

 الع دينو فق عد ءاهتوكت ىلإ َلَصو ل
١ 

 ع 2 ِ

 ىبحي نب قيهحم :ليقو «ئبحي نب دمحأ ءالجلا نب هللأ دبع وبأ ماشلا خيش فراعلا ةودقلا وه )١(

 .ماشلا خياشم ةلج نم ناكو ءقشمديو ةلمرلاب ماقأ «دادغب نم هلصأ

 .هنع ئكحو يرصملا نونلا اذو «ىبشختلا بارت ابأو 8 بحص

 .ًاعرو املاع ناكو «َيقدلا دواد نب دمحمم ذاتسأ ناكو
 )١15())(. ةيفوصلا تاقبط رظناو 2(؟1/١551() ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمثالثو تام ةللم يفوت
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 0001 نب دمحأ سابعلا وبأ)

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 : همالك نمو

 َماقَم الو ءَةَفِرْعَملا ٍروُنب ُهَبَلَك ئلاعت هللأ َرَّمَع ٍوّنْشلا بادآبُهَسْقن مرآ ْنَم ْ

 . هبادآب ٍِبّدأتلاو هقالخأو هلاعفأو ةرماوأ يأ بيبحلا ةعئاتم نم ٌفّرْشُأ

 هحراوجا هب 0 راررا ديم : عبرأ ٌىلّولا ٌثامالَع

 . مهِلوَقَع باح «لاعتو كرات

 ةئهاوتو هرماوأ ْنَع هْئلْفَعَو لجو ٌوَع هَ ْنَع دعا ُهَلَْغ : فلا ٌمَهْأ

 وجو <

 . هتلَماعُم بادآ َنَع هتلفغو

 ٍنادََم يفق ُهْدَجَت مل ْنِإَف .ءملهلا ةَراَفَم يف هبلطاف ُهْنَع َتْلِيَس ام ُّلُك
 ص

 عضاوُملا هله يف ٌهدِجت مل ْنإف .“"”[يديحوتلاب هن هنزف ةدجت ل ْنِإف] ءةّمكحلا

 . ناطيشلا هجَو هب بِرضاف 3 ةثالعلا

 .اهلاعفأو ِسْمَنلا َةَيْؤَر :لاقف «ئلاعت لأ ٍتْقَم ئلإ ِءْيَش برق ّْنَع لْئُسو

 2 4 د

 تمم يسال أ م م ل ع ل م تسل ااا تام نو ص هنو يسمو و 20777

 )١( يمدألا ءاطع نب لهس نب دمحم نب دمحأ سابلا وبأ .
 .دمحم نب ذينجلاو « يناتسراملا ميهاربإ بحص ؛مهئاملعو ةيفوصلا خياشم فارظ نم

 ةئمثالثو رثع ىدحإ :ليفو .؛ةثمثالثو عست ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت .

 (ز).(578) يملسلل ةيفوصلا تاقيطو «(4484 /7؟) ةوفصلا ةفص

 (ز). ةيريشقلا ةلاسرلا نم تبئملاو «ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام (؟)

 و١



 ا نيب دمح»م نب يلع)

 و - 7

 ٠ و 2 4 رين | نأ م - . ُ 56 9 1-2 و 5 7 8 4 ٠

 0 را اذدإ ناك

 نيننن ا د أذ ؛ يهتشُي ام

 انزع متل رس ُهَتْيَصَع امك :لاقف هن ىلإ قيرلعلا فقيك كل ليقو

 . ديلا فئاطل كبلَق لإ َلَخْدُي ئتح

 .اهنم َرْدَتْعَأ ْنأ جاتخأ ةَمِلَكِب ُتْمَّلَكَت ام َةَنَس َنيئالث ْذْنُم :لاقو

 2 ل 4

 .فراعلا دهازلا نسحلا وبأ راشب نب دمحم نب ىلع )١(

 ًاحلاص ًالجر ناكو «مهريغو يزورملا ركب يبأو دمحأ مامؤلا يئبأ هللأ دبعو حلاص نع نو

 .هينعي ال اميف ملكتي ال «لولاعت هللاب ًافراع

 .ةبقتلاب نفدو «ةئمئالثو ةرشع ثالث ةئس لوألا عيبر نم نول مْبَسل ةعمجلا موي يفوت
 (ز).(535/17-17) دادغب خيرات رظناو «(1617 )١/ دمحأ مامإلا باحصأ ركذ يف دشرألا دصقملا

 (ز).(خلإ. . . يهتشي نأ ةنمس .نيثالث ذنم يهتشي ًالجر فرعأ) :ةوغصلا ةفص يفو (؟)
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 (١'(يريرجلا دمحعم وبأ)

 هنع ْىلاعت هلل ىصر

 بدلا َنْسُح َّنإف ٍقَولَحلا يف : يلجِر ُثدَدَم ام هَنَس َنيِرْشِع ٌلْنُم ' لاق

 . لو ئلاعت ملأ م

 َنَسْحَأ َّناكو ءَوَوْلَحلا يف ُهلْجَر ُدُمَي يك هللأ ل وُسَر َناك ْدَقَف :َّلْيِق نإ
 قَدابِعلا ٍلْهَأ ِنَأَش ص ْعَسْوَأو طَسْبَأ ةَقرْعَملا لأ نأ :انلُم ءابدأ نيملاعلا
 مهلاوخأ ' ضتقم َكِلْذ نأ ءْمهِسفْنَأ ىلع : مهقييضت يف ْمِهيلَع َراكنإ ال 01

 وأخت ٍتادحّصلا ىلإ م مُتْجَرَخَل ملغأ ام َنوُمَل ب ولا :مالّسلا هيلع لاق دقو

 ثىت زل هنا «دغاو كلذ ند نا: مالكلا ةلعوشو "”«ئلاعت هللا ئلإ
 .ُهوُلَعَمل مُهَتكِرْعَم

 لَو يلو لاب ملا ةكمب هيلَع ئىلاعت هشنأ َةَمْحَر يريرجللا فَكَتْعا

 اذامب ؛دّمحم ابأ اي : ٌيناتكلا هل لاقف فْيلْجِر ّدُعَي حلو : طئاح ليلإ ُدنَتْسَي

 .يرهاظ لع يتئاعأف ؛ينطاب ٌقْدِص مِلَ :لاقف ؟كفاكَتْعَأ لع َتْرَدَق

 هلومأم ىلإ ُهلِصْرُي هلامغأ ْنِم ًالَمَع َّنأ ّمٌّهَوَت ْنَم :ٌيريرجلا لاقو
 ًادحأ يجني : ْنل» كاوا اا ءهقيرط ّْنَع َّلَض ْدَقَف ئندألا وأ ئلعألا

 )١( ليقو ؛نيسح نب دمحم نب دمحأ همسآ :ليق «ةيقوصلا خيش دهازلا يريرجلا دمحم وبأ وه :

 .دينجلا قفارو رابكلاو يطقلا يرسلا يقل هدمحم نب نسح :ليقو «ئيحي نب هللآ دبع
 ًاديهش تامق «ةرفالا لامجلا هتنطو هريبهلا ةعقو موي هعوجر يف لتقف «ةرثع ئدحإ ةنم ىف ّمَح

 .ئلاعت هللأ همحر نيعستلا زهاني رمع يف وهو ةئمثالثو ةرشع يتنثأ ةنس «مرحملا لئاوأ يف كلذو

 ءالنلا مالعأ ريس ليدل )1١8//17179(.)ز(

 .«ًآاليلق متكحضل ملعأ ام نرملعت ول»:يو ىبلا لوق باب دهزلا باتك يف نئسلا يف يذمرتلا هاور (؟)
 رذ يبأ نع ) )18١1()087/14نوهت ال ا عمسأو نورت الام ئرأ ينإ» :هلوأاو

 يبأ نع كردتسملا يف مكاحلا هاورو «بيرغ نسح ثيدحاذنه :لاقو .خلإ هءامسلا تطأ

 (ز).يبهذلا هقفاوو .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذنه :لاقو (871537) (644 /4) ءادردلا
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 ْنَمو ؟ٍلومأملا ئلإ ْلبُي فْيكف فوخملا نم يِجْني ٍحْنُي ال امق "00هلَمَم مكن
 «لوصولا هل اخت م

 َكِبْلَق َمِرَلَت نأ : :ّوهو ءدحاو لصف ئلع ع وثم كلك هله اختنا ةلافو
 .اياق كرما مل ةَبقارُملا

 ًاروصخم ٍتارهّشلا مُكُح يف ًاريسأ راَص نمْعَتلا هيلع تلْؤتْسأ نَم : لاقو
 نِإو هِمالكب ّذِلَمْسَي الق َدْئاوُقلا هِْلَق ئلع ئلاعت هلأ مّرَحَف «ىوهلا نجس يف

 . هناسل ولع ٌةَداَدْدَت َركك

 2 2 لي

 لمعلا لع ةمواذملاو دصقلا باب ,قاقرلا .باتك ىف يراخيبلا هاور هيلع قضم ثيدحتلا 0ع(

 ةنحلا قدأ لخدي نْل باي «راثلاو ةنجلاو ةمايقلا ةقفص باتك يف مالسم و 2( كيال

 (ز).(5)518) فثيدح هأمعب
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 (7١(لاّمَحلا نانب)
 هنع مىلاعت هلأ ىضر

 . عنق ام ٌرخ ٌدْبَعلاَو ءعمط ام ٌدِبَع ُرحلا :لاق
 . شحؤتْسا ًءاسأ نمو «فئاخ ُنَياخلاو ؛ٌءىرَج ٌءىرَبلا

 . لفي نم ُهٌرِضَي ام ُهّرْسَي ناك نم
 فتاه اذإف ع ُتَشَحْوَتْسأ يدحَو كوبت قيرط ئلع ةّيربلا تلخد 0

 . ؟كَعَم َكبْيَح َنيْيلَأ ؟شج تست مل ؛َدهَعلا تضَقت ؛نانب اي : : يب ُتَْي
 7 َ ل نأ آف .نورعملاب َنولوُط نأ - هيلَع هلأ ةيضعو- نان 1

 ليق «عْبّسلا يَدَي نْيَب ْنم"' ”جَرَخ اًمَلق ةرضب الو هكشت مشلا لدجم ةيقلا

 50 5 ل ل ل
 ََلَط ُلَجألا هاج اعل 0

 ْدَم ٌّلَجَر انأ :ُهل لاقف ءءاعُدلا ُهَلأَسَف ٍنانُب ىلإ اج ءاهْذِجَي ملف ةقيث

 تح هب ينجو 2 َلْطَر يل رتشأف ْتَمْذا .ءاولحلا ثحأ انأو 5

 حتفا :نانب هل َلاقف ءوهب َءاج مث «لاق ام هل ئرتش هاذ َبَهَدَف ءَكل وُعْدأ
 :يتقيبَو هذنه :نانيل َلاقف ا َوُه اذإف َساطْرقلا ّحتفف ؛«ساطرقلا

 :ةكلئابص ةتنفطأ َدرَعْحَملا لكخَو: كفو لح 4 لاقف

 .اهب ماقأو رصم نكس ؛لصألا يطساو ؛نسحلا وبأ دعس نب نادمح نب دمحم نب نانب وه )١(
 .يرونلا نيسحلا يبأ ذاتسأ ناكو :ليقو «دمحم نب دينجلا مساقلا ابأ بحص

 (ز).(١59) يىمللل ةيفوصلا تاقبط . ةئمثالثو ةرشع تس ةنس ناضمر رهش ىف رصمب يفوت

 (ز).(جرخ) لدب (جرخأ) :نساحملا نساحأو ةرفصلا ةفص يفو (؟)
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 (١!(حاسنلا هدأ دبع نب ريخ )

 هنع ْئلاعت هّللأ ىضر

 ؛ همالك نمو

 ِتَءاَسَأ تمو ءبدألا َءْوُس ْتَدَوَعَت ْدَق ًاسفنأ هب ْمُوَقُي هلأ طْوَس ُفْوََحلا

 .رّسلا ةَمْلَظو «بلقلا ذا ْنِم وهف َبَدَألا حراوجلا
 . فْعْضلاو رجَعلاو ريصقتلا ةَّيؤر وه ٍتاياغلا ىلإ ُدبعلا هب علْبَي يذلا ُلَمَعلا

 ملعالو هْمِصْنَي ملف اديب ئلاعت هلأ ُهَقَلَح ْنَم ٍبَسَن ْنِم فّرشأ َنَسنال
 نايرج ِتْقَو يف ؛ حفني ملف اهلك َعامسألا لاعت هلأ هَمَّلَع نم مع نم قرأ

 . هيلع ءاضقلا

 ٍةَآلَص َدْنِع ِهيَلَع يشغ هنأ : : رْيَخ َتْوَم ٌرِضَحب ْنّحِم ٍلحاو ِرْيَغ ْنَع ئكحُي
 "لأ ٌكافاع فِي :لاقف ِتْيبلا باب ْنِم ةيحان ئلإ هاك قافأ م «بِرْعَملا
 تما اعف ؛ كتوفَيال هج تكوأ ان ٌرومأم ٌّدْبَع انأو ءٌرومأم ٌدْبَع َتنأ امر

 لام 2

 د ؟آ
 و مو آوت ِءاَمِب اعّدو موب ترو ال يضنأ ينْعَد يي

 ٌّلَعَف ام :لاقف مانّملا ي و هباحضأ ضعت ةآرف كرام انك تو يع نضنعَو

 ةرضّولا ٌمكاينذ ْنِم ُتحَرَبْسَ ٍنكلو ءاذنه ْنَع لاش : لاق ؟كب هش

 0 يخل شاعو «ٌصاّوْخْلا ميهأريإ هبحصو ع يطقّسلا ايو 9 يخ 1 وص

 ,ةئَس ند د

 .ةيفوصلا رابك نم ناكو : ليعامسإ نس لدميحيم هي ناك « نسحءلا ودأ حاملا نأ لع ند ري وه 01(

 . ىطقسلا ًايرس ىقلو «دينجلاو «يدادغبلا ةزدج ابأ بحص

 .ةئمثالثو نيركعو نيتنئثأ ةنسس يف يفون
 (ز).(48/75)و ( 140 /4) دادغب خيرات رظناو )١97(« ءايلوألا تارقراط

١/5 



 27(يرابذؤٌّرلا يلع وبأ)

 وبأ هقفلا يفو ؛ُيبرَحلا ٌميهاربإ ٍثْيِدَحلا يف يؤاتسأ :لوقُي ناك
 .ٌدينُجلا فوصتلا يفو ءُبلعث ِوْحَّنلا يفو 1 جيرس نب ساّبعلا

 ريت دي يف انْيَش ُتْعَضَو ام ءاَقََأ اذكو اذك ِءارقفلا ئلع ُْتْفَقنأ لاقو
 2 ور

 يدي نوكت ئتح ءيدَي نم هنود يدي يف ٍءارَمَفْلا ىلإ مَن ام ْعَضَأ ُتْنُك

 .ريقف لي قْؤَف يدي نوكت الو مهُْبِدْيَأ تْحَن

3 2 2# 

 077777 اس تت تانسول نا:س اسلا

 :ليقو ءروصنم نب مساقلا نب دمحم نب دمحأ همسأ :ليق ةفوصلا خيش يرابذورلا يلع وبأ )١(
 نيسحلا ابأو دينجلا بحص ءرصم نكس هنكل دادغب نم هلصأ «نوراه نب نسح همسأ
 .هريغو يلمرلا دوعسم نع ثّدحو .ءالجلا نبآو ,ىيدادغلا ةزمح ابأو .يررنلا

 . ةئمثالثو نيرشعو نيتنثآ ةنس رصمب يفوت

 ةيفوصلا تاقبطو )959/١( دادغب خيرات رظناو )51768/1١5(: ءالبنلا مالعأ ريس

( 27 .00) 

 .ةرفصلا ةفص نم بيوصتلاو (حيرش نب سابعلا وبأ) :نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا يفو (؟)
 (ز) .ةيفوصلا تاقبطو

 ا/ال/ 1١



 (''(يناتكلا ركب وبأ)

 . مَرَحلا جارس ٌئناتكلا َلوَعَي َشتْرملا ناك
 . ةمتخ فلأ َرْشَع ا * يناتكلا متخ
 .ًاعاضتأ هسفن يفو ؛ًاعافتزأ ني ناكو

 : همالك ّنِم
 ا ل يح ل راوي تاق اولا 0 1 58 م 0 4

 ديرملا لع دّوعأ ؛ ةعيطف فوح نم داعتراو «ةلفغ نم : ايتن لنع هعور

 . نيلقتلا هدا

 ْمُهَلَعَشَف هَتقِرْعَمِل ًالْمَأ ْمُهَرَي ْمَلَق ِهِديِبَع ْنِم ٍديِبَع ئلإ َرَظَن ئلاعت هشآ َّنِإ
 تمام

 مم

 .يناتكلا يدادغبلا رفعج نب يلع نب دمحم ركب وبأ ةيفوصلا خيش فراحلا ةودقلا وه )١(

 .امهريغو دمحم نب دينجو زارخلا ديعس يبأ نع ئكح ؛ةراشلا نسح ًاليبن ًاليضاف ناك

 .ةداسلاو ةمئألا دحأ ناك 5 اهب تامو ةكمب ماقأ يدادخب هلصأ :لاقيو

 هريغو يكملا َّرمعو «يدتهملا نب سابعو «زارخلا ديعس ايأ بجاص يناتكلا ناكو
 .ةئمثالثو نيرشعو نينا ةاس يفوت

 (ز).(74 /7) دادغب خيراتو (61/14) ءالبنلا مالعأ ريس نم راصتخاب ها

 م١



 ()(يلبشلا ركب وبأ)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 نود ناك ثا ٍءْيَش يأ :ِهيلَع ىلاعت هللأ ََمْحَر يلبشلا ليس

 هاصَع ّحْن هب

 لوقيو َجْيِهَب ّوُمو هراد يف هيلع لخدو

 ةادععتلا ةحيحتناجحبم نعت ديال كوديك
 دييصسمللا ةيسدمتلا نيف" كينع يلع ئوسالو
 ٌبلقلا كر صبي ذفقف نبعلا كرت ١ ثيل نزيف

 : همالك

 . ءْيَش لكي َءْيَشال ئرتشأو ءْيَش الب ٍءْيَش لك عاب ْنَم اب
 ووك لكلاب َسنأتسأ ِنَمَك ؛ِركَّذلاب َسسَنَتْسآ نم سيل

 ِسأَكَب ٌبراش الأ «ٍنرَح حرق بْلَك نو نيب لأ“ 'نِئنَحِب ٌّنَجَسَلا

 تل ٌىلْعَتف ُمِدقَتَس ؛ُنْيِكْسِم اي «َنيِلفاغلا َةَدَقَر ْنِم اظَقبتْسَم الأ ؛ َنيفِراعلا
 . مدنتف ءاطغلا

 .َتِيلاب الو تترد امن عع و

 همسأ :ليقو ءرفعج نبأ :ليقو ءردحج نبأ :لاقي «فلد همسأ :ليق «يدادغبلا يلبشلا ركب وبأ وه )١(

 : ليف امك هدلومو «ةنئورسأ نم هلصأو .دلوملاو أشهنملا يدادغي . لصألا يناسارخ «٠ سنوي ْس رمعج

 دحوأ راصو خياشملا نم هرضع يف نمو دينجلا لطحصو ءجاسَنلا ريخ سلجم يف بات «ءاّرماس

 .ةنم نينامثو اعبس شاع «كلام بهذم ىلع اهيفف ًاملاع ناكو ءآملعو ًالاح هتقو
 .نارزبخلا ةربقم يف نفدو «هئمثالثو نيالئو عيرأ ةنس ةجحلا يد يف دادغيب يفوت

 (ز).(16//7371) ءالبلا مالعأ ريسو 0 0 رف يملسلل ةيفوصلا تاقبط رظنا

 (ز).(كبجح) لدب (كرجه) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 (ز).(يجش الأ) :عمجملا يفو ء(اجش الفأ) :ةرفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يف اذك )٠'(
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 يف مناص َتْنَأ امو ؟بويغلا م مُالَع اي ''”َكَدْنِع يشأ ام ؛يرْغش َتْيَل اي
 . ؟بولقلا َبْلَقُم اي يلمع مخ م ؟تون الا زان انينييول

 ٍراد ىلإ َةَّرِغلا راد ْنِم جّرخَت ئتح ِءاملا ىلع َتْيْشَم ْنِإو كمن لع ْنَمأتال
 . نمألا

 عم َكَبلَق ٌتْدَجَو اذإو «كسفن ْنِم ٌرذخأف ئلاعت هلأ َعَم َكَِبلَف َتْدَجَو اذإ 0

 . ْلَجَو َرَع للأ ّنِم ٌرذْحَأَف ٌكسفن

 .مَغ هل نوكَي ال ئلاعت هلأ َفَرَع ْنَم

 اذإو ءاينّدلا َيِهَف ؛ةلبْزم لإ ٌرظْنَأَف اهرّيفاذحي اينّدلا 'يلإ َرظَت ْن أ َتدَرَأ اذإ

 هيو ذو : هيفو َتفِلُح هن َكَئإف ءبارُ نم ان ْذْحَف َكَِْن نلإ طم نأ تدر
 ءالخلا كلوخد يف كنم جرحي اذام رظْنأف ؛َتْنَأ ام < رظنت نأ َتذَرأ اذإو جرحت

 .هلثم َوُم ْنَم ئلع ريكي وأ َلَواطَتَي نأ ُرْوْجَي ال ؛(فللذك ةلاجج ناك ف

 لأ َةَقِرْعَم ْنِم لهاجلل َسْيلو ءاهّمَم لإ ِةَرَمْؤَجلا ِةَيْؤُر نو وعلا نبل
 :ةامللاب 00 الإ لاحت

 ْمَهْرِد ّلَع : يل لاقف ؟هتافَو َدِْع ُدْنِم َتْيَأَر يذلا ام : يابُّشلا مداخن َلِئش

 0 نم مظعأ ٌلْدْش يِلَ َ يِبلَق ئلع امو «بفولأب هبحاص ْنَع ٌتُفَّدَصَت ُدَق ةّملظَم

 8 صضَمقف فناَسِل ٌيلَع َكَمْنَأ لقو فهتيحل لولخت تكيف ينْئَضَو : لاق
 7 . تام مذ هتيحل يف ذأ ىذَي 2

 ْبَدَأ ِهِرُمُع ٍرِخآ يف ُهْدَُي ْمَل ٍلُجَر يف َنولوُقَت ام :"”ريصن نب رفعج لاق
 . ؟ةعيرشلا بادآ

 ْثْيدَحلا ٌبتكو .كلام ٍبهْذَم ىلع “ هققنو فتقبطو دينخلا يلبشلا بحص

 ليلاعت هللأ يضر ٍديعس نبأ ْنَع دحاو ثّيدَح ئوس ان 7 ملعَنالو ريثكلا

 أَيْنَ ُهَقْلَت الو ؛ًاريقق لجو ْرَع هل ّقْلاد : لآلبل هلك هلأ لوُسَر لاق :لاق ُهْنَع

 َتْفْرُر امو «متمَت الق َتْلِيَس ام» :َلاق] ؟َكِلْذِب يل َفْبَك ؛هللأ َلوُْسَراي :لاق

 عك

 (ز).(أدغ) :ةدايزب ةوفصلا ةغص يفو )١(

 (ز). روكذملا يلبشلا مداح وه (1؟)

 م١



 ّالإو َكاذ َوّم» :َلاق 20[؟َكِلْذب ىل َفْيَك ؛هللأ َلَوُسَر اي :لاق هأُحَت لق
 0 0 «كاًكلاف

 ٍلالب لا :انلق ؟عْوَّشلا يف ٍحابُم رغأ باكترأب ٌراَنلا ُبجت َففْيَك :ّليق ْنإ)

 ايجوتسا ؛ مهلاح ئضتقُم اوفلاخ ئتمف ءاورخَدَي الأ يضتْقَي ءارقُفلا َنِم ميقبطو

 . (لالخللا مهراخدأو مهبْسك ئلعال ؛لاحلا وعد يف بْذكلا ىلع ةبوقعلا

3 2 2 

 مسيهجسسس سم شاد للا شت مك ششي 233 سيشسسشل ب سسلل سشسشسسلا يتسلل

 (ز).ةوفصلا ةفصو .نساحملا نساحأ نم تبثملاو «ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسرقلا نيب اه )١(

 : ظفلب (841/) (4//11) كردتسلا يف مكاحلاو )١/ 05141 )1١7١(: ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (٠1؟)

 ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذنه :مكاحلا لاقو ءريخأتلاو ميدقتلا عم ثيدخلا «. .هللأ َّقلا !لالب ايه
 (ز).(759١1 /17 دئاوّرلا عمجم رظناو ءهاجرخي

 ١م١



 (''يلزاغملا دمحأ وبأ)

 هب ْئَشْمُي رُكذ ناك ْنِإ :ْتْلُقَف راكذألا ّنِم ُرْكَذ يِلَق ئلع َرْطَح :لاق
 ايرخألا ثَمَفَر ّمُث «ْثَتبْتَف ِءاَمْلا ىلع يِمَدَت ُتْعَضَوَف ءاذله َرْوَف ٍءاملا ئلع

 اتصاغف ِءاّمْلا ىلع مادقألا توب ةّيفيك يبلق ئلع َرطخف ِءاّملا لع اهعضأل َ - 5 1 0. 1 0 رم

 ا . ًاعيمج
 2 ع 1

 27 وبلا دمحعم ند هلأ كيع : شعترملا)

 هرع ئلاعت نبأ ىضص 9

 ْنِم لاعت هلآ ُهَنَكَم ْنِإ :لاقف ءٍءاَّملا يلع ىَتْمَي ًانآلف َّنِإ :ُهل ّليق
 .ءاوهلاو ِءاملا ئلع يشَملا َّنِم ُمَظْعَأ َوُهَف ٌةاَوَه ةَملاْخُم

 : همالك نِمو
 ِهِسْفَنِل َلَعَج ْدَقَف ناوضّرلا هب غلبت وأ ءراّنلا ّنِم هبجتت ُهَلاعْفأ َّنأ ّنظ نم

 ئصقأ َّلَجَو ّرَع هشلأ ُهْعْلَب ئلاعت هللأ لضف ئلع َدّمتْعَأ نمو ءكرطخ هلغفلو
 نيس لم ١١١ ىلا حج

 .ناوضّرلا ٍلزانَم

 ) )1١يدلخلا رفعج هنع ئكح. «مهخياشم ةلج نم يفوصلا يلزاخملا دمحأ وبأ وه .

 ةوفصلا ةفص )1/ )47١(ز).(1471/114) دادغب خيرات رظناو

 :داذجلا نامثع ايأو دادحلا صفح ابأ بحص «يروباسينلا شعترملا ذمحم نب هلل دبع .امحم وبأ وه (؟)
 دادغبب هللا همحر يفوت «مهتمثأو قارعلا خياشم دحأ راص ئتح دادغبب ماقأو هبحصو دينجلا يفاو

 (ز).(17250/104) ءالبنلا مالعأ ريسو (9744) ةيفوصلا تاقبط .ةئمثالثو نيرشعو نامث ةنم

١387 



 (7١(داحنلا َناملس نب دمحأ ركب وبأ)

 ريس
77 

 لاط هبوتذ ئلع َرَّقَن ْنَمو اد مالا يلع "؟ةن هز ْنَم :لاق

 عوج لال مطل الهدد كو فراك

 د 2 د

 نب نسحلا نب ناملس نب دمحأ ركب وبأ قارعلا خيش ىتفملا هيقفلا ظفاحلا ثدحملا مامإلا وه )١(
 .نئسلا يف ًاريبك ًاناويد فنصو «نيتثمو نيسمخو ثالث ةنس دلو ءداجنلا يلبنحلا يدادغبلا ليئارسإ

 . هتمث الثو نيعبرأو نامث ةنس ةجحلا يذ ىف ىفوتو

 (ز).(146-197 /4) دادغب خيرات رظناو (607 /16) ءالبلا مالعأ ريس 2
 .شتف ؛يأ :رقن (؟)

 ملا ١



 (1"يدلخلا رفعج )

 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 . ةجَح َنيتس ٌجمَح

 : هَل 27 هبالك ْنِمو

 .تادهاجُملا ال ٍلاجَرلاب لت ّمَمهلا ّنِإِف ؛ ةّمهلا َفيِرَش ْنُك

 قئاقحلا َلُمَأ َّنأل «سفنلا و ةذل م 3 هللأ َّمَم ةلّماعُملا ةّذَل ُدْبَعلا حي ال
 . قئالعلا مهَمطَْ نأ لبق قحلا نع مُهعْطْقَت ي يلا قئالعلا اوْعطَت

 ئوقتلا ِتّنكَس اذإف َُبْلَق ىوقتلا َنْكْست نأ دوجولا نيبو دبعلا َنيِب ام نإ
 :انذلا ةيغر هلع كلاؤو 2 ملعلا ثاكرت هلع لَ ل

 ص

 .اراهتشا الإ | ةكحملا 'بأَتو فّيح ” نامتك يف ديد ٌبحمملا

 . 29تاهبشلا نطاوم نع َكْدَعِبُي ام ُلْفَعلا

3 2 5 

 .ةيفوصلا خيش ؛يدلخلاب فورعملا صاوخلا دمحم وبأ مدماقلا نب ريصن نب دمحم نب رفعج وه )١(

 . نيتثمو نيسمجتو ثالث وأ نيتنثأ ةئم داو

 .يريرجلا دمحم اأو ءدينجلاو «يروتلا ني.حلا ابأ بحرص

 .ةنس نوعستو سمخ هلو ؛ةئمئالثو نيعبرأو نامث ةنس نايضمر نم نودخ عبسل دحأألا موي يفوت

 (ز).(1777/9-17737) دادغب خيرات رظناو (064 /16) ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).(ةكلهلا عتارم) :يملسلا تاقبط يفو (؟)

181 



 ١”رورسم نب رمع نب فسوي : ساوقلا حتفلا وبأ)

 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 ةقغدلا ةناكت ناكو ؛لادبألا نم حْنملا ربأ ناك : ٌيِرَمْرأل لاق
 . بص ّوهو ساوقلا حتفلا 5 كَكَبتن انك : ينطُقَر َرادلا لاقو

 ْنِم اءزج وا ْذَقو «ساوقلا حتفلا يبأ َدْنِع َّتتى : يورهلا رذ وبأ لاقو

 ْنِم ثتطَقَسف فَتْضَرَق يتلا َةَراَفلا ئلع اعَدَق ءِرأَملا َضْرَق هيف َدَجَرَف ءوبتُك
 ٠ .تّتام ئئتح ٌبِرْطْضَت ْلَزَت ْمَلو 00

 4 د دي

 .سارقلا يدادغبلا رورم نب رمع نب فسوي حتفلا وبأ ةقثلا ثدحملا يتابرلا ةودقلا مامإلا وه )١(

 .ةئمثالث ةنس ةجحلا يذ نم موي لوأ يف دلو

 | .لادبألا نم ناكو «ةوعّدلا باجتسُم ًاقداص ًادهاز ةقث ناكو

 (ز).(170376-14١/337) دادغب خيرات رظناو «(4ا/4 /15) ءالبنلا مالعأ ريس

 مه ١



 (!١ ليعامسإ ند دمحبأ نب لمجم :نوعمس نبأ )

 دخشلا زا اصلا يف ناحل نأ يكد : يناهبصألا ركب ىبأ لاق
 ئلإ ٌئلبشلا ٌرظنف ةطرفب ٌسلْيَطُم ءٌّميِبَص َرُهو نوعمس نب نيسحلا وبأ َلَخَدُف
 . ؟ِرئاخَّدلا ّنِم ئتفلا اذله يف لاعت هلل ٍءِيَش نأ يرذَت ركب ابأاي : لاقو ِهرْهَظ

 ام :نوعمس نب نيسحلا وبأ يل لاق ك6 لالخلا يحوم نب تسلا ع
 َكيِطْعُي ْنأ ُهَلأْسآف َمْسالا ئلاعت للا كاطعأ ْدَق :لاقف ءّنَسَح :ْتْلُقَف ؟َكْمْسَأ
 ا

 :همالك نمو
 .هيلَع جم يح لِعلاف ؛ِهيَلَع ئلاعت ش ٠ اميف ملهلاب ْْنَي مل ْنَم لك
 ايدو ام بنج يف اوأَذَب ام ليلإ اونرظن نيذلا ( مه 7 : قاذحلا َنوُقِداَّصلا

 .اورذتغأف مهدنِع َكِلْذ َرْغَصَف

 ءركشلا َّنِم م٠" ًاداَسو اوُدّسَوَت ٠ ءْمُكب ْمُكَماَمِتْهَأ اوُردَوَ :ْمُكل مُكَمامتْمَ اوك
 را ةَحدمجب : ادزوعت ا وثجفلاو ءركذلا ّن م ًاسايل 0

 لمح و متى ىلا

 00 ةبوقعلا ( نم فَ ةئيَسلا ل ىلع 5 نذل 0 3 0

6 - 

 . َكَرصنَي َكِيِلَع ةْوِصْنَتْساَف ؛َكلْثم َكْيَر ىلإ ْمّلظَت ؛اذله اي

 سبنع نب ليعامسإ نب دمحأ نب دمحم نيسحلا وبأ ثفحملا ريبكلا ظعاولا مامإلا خيشلا وه )١(

 .ةئمثالث ةنيس هدلوم «دادغيب ةنامز خيش يدادغيلا «ءنوعمس نباب فورعملا سيبع :لاقيو

 لقثو :بيطخلا ركب وبأ لاق «ةئمثالثو نينامثو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم فصلا موي يف يفون

 «برح. بأب ةريقمب نفدف هراد نم (ةنس نيئالثو عست دعب) ةئم عيرأو نيرشعو تم ةنم نوعمس نبأ
 (ز).(9199/-1؟1714 )١/ دادغب خيرات 22006 /17) ءالبلا مالعأ ريس .ليق اميف تيلب هنافكأ نكت ملو

 (ز).ًاداسوأ اودسوتو :ةوفصلا ةغضص يفو (؟5)

15 



 ّنِم ْمكتَعاَضب اوُرِرْخَأو كريت نعارتارب# .مكتاف ام ىلع اونّرحا
 . اهيّلَع ٌماَطَقلا ّجُرْخَي ال ب فلتلا

 ريبُك ٌءاود هل ْفَرْمُي حل يذلاو ٌريْغَص َوهف ُهَواَوَد فرع ءاد لَك

 سبل ام لإ ًارظان َتْنُك َكل ُدَنْيَأَر ْنِإ كّنإف كَل َكلَمَع ئرت ْنأ ؛ْرَّذَحا

 . كيناوت ّمَّم كين : ةحاقولا نِم

 ؛اهيفكي ام بسَح ظوظُحلا اهنَو ْمُن ؛قوقُلا َكِيْنَت ْنِم ٍفؤَتسا

 ةاّثلا َكَلَبْعَتو ءْىنْعَم ّلكب ُهّنَجلا كانَ ءراتلاو ِهَنَجلا َّنْيَب اهفق ءاهيتطُي امال

 .ِهيِلَع ُناَّنلا ام كَ نامزلا اذنه يف لك ِيَحلا
 َكَتنَصَو «َكتْلَماَع اَمَل َكتسَرْكَأ 0"2؛اذله اي: : َّلَجَو َّرَع قَحلا ل :لاقو

 يملعلو ؛ةآلّصلا َكئْفَلَك كَئايِص َكَل بهن مارك كل يتاماعُمف َكَتيَهن امل
 : لول َتْنَأَو ءارخاو لك هل تلك لا ًاتْمَو اهل لَعْخَأ ل كِيِناوتِب

 . ؟لِقاع ىلع ث ا رخو

 اّمأ ؟َكبِلاَطُم تم ينك كب َمامِتمالا ُعَدَتو كلم ُتْسل :ل ينأك كل متت

 ىبح ّقَحب ٌكيلاطأ ليلا ادب اذإو . يكلم قَحِ َكيِلاَطَأ ُراهّنلا ادب اذإ هنأ ملْعَت

 ةقلأو فئايد » تلاحتشأف 0 .- ةلاذت يي تيأر 0
0 

 ندور ناحإلا يف دك 00 دب تس ذِإ 0 18 ناكل

 نك د 2

 ؛دْيَّصلا ُبالك ْمُهَمَم موق "”ةَءاجف هوِدِحْسَم يف ًاسلاج نوعمس نبأ ناك ٠

 ىذه ٌتثداَح هذله َّنَأَك ؛ هللأ ناجي :لاقف «بْذلا بالك هيلع تو -

 اما

 (ز) . (ُلوُقَي َّلَجَو َّرَع هلنأ َّنِإ ؛اذنه اي) :ةوفصلا ةفص يفو )١(
 (ز).(هءاجف) لدب (زاجف) :ةقصلا يفو «نساحملا نساحأ يف اذك (؟)

 ىثلا/ ١



 كولُملا مي يف ْمَتبغَر ؛ نيكاسُم اي : دْيَّصلا بالكل ُةّيلْمَألا وذنه تلاقف
 ص

 :ديصلا ب ُبآالك ْمُهَل تلاقف :َنيْلْحُم ْمَتنك انلثم ذوُبَملاب متحف ولو 0 رجوسُف

 اوُماقو ةَمُدْخلا يلع انوسَبَحَف مدخلا ةلآ انيِف اوأَر ُنْحْن انا مكي َيَِح

 ْثلاق ٍ,ءانَعَم ّراصو َيِلَخ َرَك اذإ ْمكْنِم ٌةجاولاف :ةلهألا ْثَلاَق هي ةّيافكلاب انل

 . ةرط ِهيَلَع بجي اميف َرَصق ْنَم لكو ؛ِيَلَع ُبِحَي اميف َرّصَق هنأل : ديصلا بالك

 اينّدلا يف دْهْزلا ىلإ َنماَتلا وعدت َتْنَأ ؛ خْيشلا هيأ :نوعمس نبال ليق

 !؟اذ'اه َفْيكف ماعطلا تطأ لكأتو .بايثلا َّنَسْحَأ ٌنَِبلَتو ءاهل كدّدلاو

 نيل ٍسْبَلِب ئلاعت هللأ ّعَم َكَلاَح ّحَلَص اذإ .ةلعفاف اذإ كلُ ام : لاقف

 . كُوضَي الق ماعطلا بّيَلط لكَ «بابثلا
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 ("!(ظعاولا رمع نب دمصلا دبع )

 ةرخآلا وكنت وُ لَم ايندلا ٌمُكَتاف دَ : هباحضأل لوقي ناك

 « كتف ةعاا هذنهلو ءَكتاّبَح ٍمْويلل ؛يِدْيَس اي :َلاق ٌرِضْمْحأ اّملو

 . كب ِيظ لننسح قدح
 م

 (حاحصلا راتخم) .رَجْوَسُم بلك :لاقيف بلكلا قنع يف لعجت ةبشخ وهو روجاسلا نم )١(
 هيلإو ؛ًادهاز ًاحلاص ةمث ناك .ظعاولا مساقلا ويأ قاحسإ] نب لمحم نب ردع نب دمصلا دبع (؟)

 .دمصلا دبع باححصأب ةفورعملا ةفئاطلا بسنت
 ةئمثالثو نيعستو عبس ةنس ١ةجحملا يذ نم نيقب عبسل ,ءائالثلا موي يفوت

 (ز).(١41/1) دادغب خيرات .ةجحلا يذ رخآ يف :ليقو

 مم١



 (رخآ يلو)

 ةيدحو امد "7 كركشلا تف تقرأ : ئلاعت "لل ُهمِحَر دينجلا لاق
 نآرَقلا ّنِم ٍءيش ا زيقأ ْمَلَق دو يف ُت ده

 ءءابع يف ا ناسنإب اذإق تجرخف ديِدّش ٌجاعِْنآ يب َمَقَوَو 0 ملف

 ءال :لاقف !َمّدَقَت ِدِعْوَم ْنَع يِدّيَس :ُتلقف ؟ةَعاّسلا نلإ :لاقو ُهَسَأَر َمقَرَق

 َكَلأ !لَعَف ْدَق : تلق ءَكبلَق يل َكَرَحُ نأ بولقلا كلم ُتْلاَس ؛ نكلو

 اذإ : تَلقف "”؟ءاوّلا نوُكَي تم : لاق ؟يِه امو :ُْتَلُق ءْمَعَن :لاق ؟ةّجاح
 اذنه اهننحأ لع :لاقاو نسفنتَف ءاهءاود اهؤاد َراصو ءاهاوه سما تفلاخ

 َتْعِمَس ُذَق اه ؟دينج نم ةعتْس وأ ؛ال :ْتلاقف ءِتاَوَم ّعِيَس هليل باوجلا
 اثم 5-2 ١

1 

_- 

 (ز).(كوكشلا) لدب (نوكسلا) ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يف اذكه )١(

 (ز) . ؟ءاود ءادلا نوكي ئتم :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يفاذك (؟)
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 (170(لولهت)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 يف هبلْج لك ذك لول انأ اذإف 0 58 6 :يِرسلا

 اخ دق يلا ولفي اي ل ترا مى تع + نإ را

 اك امك ٌهَدْيْعَت ْنأ انيلع َّنِإ : ٍلاقثمب هيفا ولو يلابأ ام هللاو :لاقف

4 

 :لوقي َوُمو نَع ىَلَو ّمُذ ءانَدَعَو امك انَقُرْرَي ْنأ هيَلَعَو
 ُهاَنيَع ٍتاَذَّللا ٍنَع ٌماَتتالو اهِتيِزو اينُّدلاب ّمَتَمَت ْنَماي
 ؟هاَقْلَت نيج اذام هش لوُقَت ُهُكرْذُت َتْسَل اميف َكَرْئُع َتِيفَأ

 2 نن 2

 ةَقْوكلاب انْرَرَمْف ديشرلا نوراه 0 تجججح :لاق عبرلا نب لضفلا نع

 :تكسف ةيتمؤجلا ةيمآ لبكأ دقق ؛ثكشا + ثلقف نور ناوتحملا 40

 انثدح :لاق لبان نب ُنميأ ينَّدَح ؛َنيِنمْؤُملا َريمأ اي :َلاق ّحَدْوَولا ُهاذاح اّمَلَ
 ٌلْحَر هتختو ٍلَمَْج ولع لينمب 6 يلا 1 أ : لاق يرماعلا هللأ بع نب ةمادق و“ همه

 ديمأاي :ثلق «*'”كيلإ كيلإ الو «تاضالو هؤط مل ' ْنَكَي ملف 00
 :لاقف ءلولُهُب اي لق ؛ هَتفَرَع ذَق :لاق «نوئّجَملا لولاه هن ؟ نينمؤملا

 : َنيِنِمْؤُمْلا ريمأ اب

 ؟اذام َناكف "9ًداِعلا كَل ٌنادو ًاَرَط َّضْرَألا تكلم ْدَق َكَّنأ ْتَم

 (ز).(77/5) بابحألا ممجسم .يفوكلا نونجملا ورمع نب لواهي بهو وبأ وه )١(

 رامجلا يمر دنع سانلا درط ةيهارك يف َ 0 ام باب جحلا باتك يف «هنئس ين يءامرت حلا ءاور )١(

 لالظتساو رامجلا ىلإ بوكرلا باب ؛« ىجحلا كسانم باتك يف «ةلئس يف يئاسنلاو 351375 (؟ غا/ /)

 ًابكار رامجلا يمر باب «كسانملا باتك يف «هتتس يف هجام نبأو )57١/0( )1١71(2 مرحملا

 0.21 )١١١5/0(00

 (ز) . (دابعلا) لدب (دالبلا) :ةوقفرصلا ةفص يىفو ()

١ 



 ادت هن نفسو "1 رق تاؤخ زدت اديه وما

 . ؟ةريغقأ ؛لولُهُب اي تْدَجَأ :لاق
 يف َّتفَمَف ًالاّمو ًالامَج لاعت هلآ ُهَقَزَر ْنَم ؛َنينمْؤُملا َريمأ اي ْمَعَن :لاق

 .راربألا ٍناويد يف بِك ؛هِلام يف َنماَّنلا ئساوو هِلامَج

 . كيد ِءاَضَقِب انْرَمَأ ْدَق اّنِإ :لاق ءاَعْيَش ٌديِرُي ُهَّنأ نظف :لاق
 ئلإ ّقَحلا ددُزا ؛نْيدب ًانيَد ضقت اال ءَنيِنِمْؤُملا َريمأ اي لعفت ال :لاق

 .ِكِسْفن ْنِم كِسفن َنْيَذ ضْكَأو هله

 : ةبارعت كله رقت نأ اكفنا دع انإ : لاق

 يذلا ٌئىَلَع ىّرجأ «يناسنيو كُيطْعَي ال ءَنيِنِمّؤمْلا ريمأ اب ٌلعفت ال : لاق

 ف «كل تسيل كديب يتلا لاومألا َّنأ :هانعم ؛نيدب ًائيد ضقت ال :هلوق)

 دلع انه ةريدتلا بلاي امك ب ابلاطُم تن وح ريذب كلذ يف تفرصت اذإف
 قٌقحتسي ال اميف فرصتلا ىلإ ةينسن ألا ٠ ؛هٌَدَشَأَو ظعولا فطلأ نم اذلهو

 فطلت هنكلو «ملظلا ئلإ هبسن دق هنأل ؛ خيبوتلا دشأ نم اذلهو ؛هيف فرصتلا

 .(ظعولا قفرأ نم اذنهو «نيدب ًائيد ضقت ال :لاقف «ةرابعلا ىف

 2 3 ع

 (ز).(وسحي) لدي (وثحي) :ةوفصلا ةفص يفو )١(

١4١ 



 ("”هوتعملا يلحي وبأ)
 هنع ْئلاعت هللأ يهر

 : لاق ؟َكاَوُأَم ةناوشرت معن ٠ : لاق ؟ئوأم َكَل ؛ ىلع ابأ اي :هل ليف

 ؛ٌرياقملا : لاق ؟راذلا هذاه َنيأو ليف «ُليلّذلاو ُريزَعلا اهيف يوَتْسَي راد يف

 ِةَمْلَظ َرْكِذ هيك ينإ :لاق ؟ٍليلل ِةَمْلُظ يف شجوتنت امَقَأ ؛ يلعابأ اي :هل ليف

 رباقَملا يف َتْيَأَر امر :هل َليِق ءِلْيَللا ةَمْلظ ع َّياَع ْنوُهَتف هَتْسشْحَوَو دْحّللا

 .رباقُملا ٍلْوَه ْنَع ُلَعْشَي ام ةَرِخآلا ٍلْوَه يف ْنكَلو ؛امّير :لاق ٌفركنت ًاكيَش

 را سلا ب كان ؛تنأ اي 0

 ةقرْعَمو ٌنْيِدَو لضَف ْمُهَل ناك ْمْرَق ءالؤه ؛ّيب اي :لاق 1 0

 :ْضَفلا كِلْذ يمقن و ا تلازف

2 2 3 

 ().(018/7) ةوغصلا ةمص يف يزوجلا نبأ هركذو «اندنع يتلا مجاردلا يف ةناو 3 اع ركع مآ 2230

١57 



 (. داب ْمُهَنُم ٌرخآ يلو)
 ا ئىلاعت هلأ يصر

 2 «ٍناتسراملا ىلإ ةَعامَج انْلَخَد :يفوّصلا باّصقلا نبأ لاق
 ىلإ اورظلا :لاقو حاصف ُكانْممَتَأف علولا يف اندزو دب اَنْعِلَوف ءاباصف

 «ةعانص فحشلاو ةعاضب َملَولا اولَعَج دق رع دايو ١ 0 روعش

 يِنِإ هللاو يإ :َلاقف ؟َكُلأْسَتَف مْلِعلا ٌنِسْسَتَف :ُهَل انْلُك ءآسُأَر مْلِعلا اوبئاجو
 ُييحَّسلا َنَم :انلقف «ينوُلاسآف َنيملاعلا نم ٌدَحَأ ُهُِْعَي ال امج امَلِع ٌنِْح ل
 مي تو نوزاح ول متلو ؛ كلا َىَرُْي يذلا :لاقف ؟ةقيقحلا يف

 يف اهآر م يب نم َيِفوُع ْنَم :لاقف ؟ًاركش سانا نأ ْنَم الو انكحضُ
 . َكِلْذب انّيولُق َرَسَكَف وهّللاو ِةَيِرْخُّسلا ئلإ ٌركّشلاو َةَرْبعلا َكَرَتَق ؛ِهرْيَغ

 :لاقو لوك مث هِيَلَع م ام ٌفآالخ :َلاقف ؟ٌفارظلا ام :ْدَحَآ ُهَل َلاقف
 ْنِم ًادجاو ٌعَفْصَأ ْتْنُك يلع يِدَي َّىَلَع َدْرَف ءيلَقَع َىَلَع دن مل نإ ٌبَراي
 . ءالؤه

 (ز) .ةصوصقم يأ ؛ةررطم :ةوفصلا ةقص يفو ٠ نساحملا نساحأ يف اذك )١(
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 ١2 برح نب بيعش)
 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 ًارْيَخ َكُمَّلعُي هيلإ َتْسَلُج لُجَر :َنيَّلُجَر ِدَحَأ ّمَم الإ ْنْسِلْجَنال :لاق
 .هنم بنها ثلاثلاو ني ليي اريح همت لجو نم لقد و
 .رشْبأف ٌمالسإلا َكَعمو ربل َتلخَد نإ :لاقو

 لح يف ينلَعجا : بيعش ُهَل لاق ُهنََرافُم َدارأ اَمَلق كل ّحَأ ِهيَلَع َّلّرَنو

 . كيوب مك مل ينِإ ةؤخألا يلجأ نم :لاق ؟ءْيش يأ ْنِم :لاق

 .لّذلل أئهتيلَك انّدلا دارأ ْنَم :لاقو

 امن ُدارُي نسلفلا سيل ءهبْسَك يف نيلاعت هش يطا سل نَرقَحَت ال :لاقو
 "هلأ َرْفْخَي تح َكِفْوَج يف َْقَتْسَي آلف ًالْقَب هب يرّتْشت ْنأ ْئَسَع قَعاطلا دارت
 . كَل يلاَعَت

 نبأ آبَنَذ َنوُكَي ْنَأ ّيِضَر ْنَمو «لئابكلا ُهْنَسَطان ةّسايئرلا َبَلَط ْنَم :لاقو
 .أسأَر ةلفشتا الإ ئيلاعت هللأ

 2 5 تن

 ما- اساسا رس ا. م سام ل سيم م سل اسس ل ايي سس _ مساس ساس مس اء ساس 6

 نه ةكمب رواجملا «ينئادملا حلاص وبأ مالسإلا خيش دباعلا ةودقلا مامإلا برح نب بيعش )١(
 . ةيناسارخلا ءانبأ

 (ز).(188 /9) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعستو عبس ةنس :ليقو اةثمو نيعستو تمس ةنس ةكمب يفرت

١0: 



 ام هللا َكَمَحَر :هل ليقف تتوَص عثر ئَتَح يكب َلَمَجَف امْؤَي او

 ل نم ْيَدَي نيب موق ْنَأ ٌديِرَأ ؟ي ينأَش ْنِم ٌمظْعَأ ءٌيَش يأو : لاقف ؟َكِنأَش
 دع ص كلا ع رار جا

 ع """َضرْعُي نأ لعلم هئس مدخأات

 26 ل 2

 .يطساولا مهالوم ىفقثلا ةريغملا وبأ ًالمعو ًاملع طساو خيش ينابرلا مامإلا ناذاز نب روصنم )1١(

 .رمع نبأ ةايح يف دلو
 (ز).(4/١441) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيئالثو ئدحإ ةنس يف يفوتو

 (ز).باوصلا وه هلعلو ةوفصلا ةفصو نساحملا نساَحأ نم تبثملاو ؛(ْئيضري نأ) :ئلوألا ةعبطلا يفو )030

١06 



 (١!(رانيد نب ٌراِّيَس)

 نكس اذإ ِدْبَع بلف يف ناعمتجي ال ٍةّرخآلاب نرحلاو اينّدلاب عرفا : لاق
 . رخآلا م جوخ َبلَكلا يمدح

 َتْنَأ ْنِإ :لاقف ؟انيّلإ ءيجتال َمِل :ُهَل لاقف اتأف هيلإ ْواَضُقلا ُضْعَب َثَعَي
 يدنعالو فوحلا اه ا لو (ينتْمَمْغ ينتدعاب نإو 2 يني
 .هيلع كفاخأ ام

 , عياجلا ٍدِجْسَملا يف ٍةّيراس لإ يلع املا قرصبلا ىلإ د ب هم جرح
 4 لاقف راك لَعف فيلإ َنملَجف رانيد نب , كلام ٌةآرف 006 بايت هيلعو

 ينعفرت ؛ هلله يبايث وا هل َلاقف [؟ تالا وذلهو ةالّصلا منه :كلام

 (كيلاق ان لاق كت تدر اذاه : لاق «ُكعضت :لاق ؟ ' ينعضت : وأ كدنع

 (ليلاعت أ نم كالْنُي مل ام َكِسْفَ نم َكَآَلَونأ دق نيذله َكِيَبْوُت ُبَسَ 0 ال ينإ

 .ِهْيَنَي َّنْيَب َدَعَمَف كلام َءاجف ءْنَعن :لاق ؟راّيَس تنأ :ُهَل لاقو «كلام ئكبف

 الص اهنسح نم كتالص نأ :هانعم بايثلا هذاهو ةالصلا هذه :ٌدلوق)

 :هلوقب رايس هباجأف ؟اذله فيكف ينعي «ايندلا ِءانبأ ٌبايث كبايثو «ةرخآلا ءانبأ
 اهيسبال ردق عضت ايندلا ءانبأ بايث نأ ينعي ءينعضت وأ كدنع ينعفرت يبابث

 تح بايثلا هذله يسبلب تدرأ اذلهو ءمهنم هنودعي الف نيحلاصلا رودص يف

 مل ام كسفن نم كالزنأ دق كيبوث بسحأ :هلوقو) «(اهتدت ًاروتسم نوكأ
 كن كنامهوُي ِنْيَقِلَخ نْيَرْحط سلا ل َكْنَأ :هانعم ؛ ئيلاعت هللا نم كالزني

 عم ًاعودخم نوكت نأ رذحأف .دهازب تسل ملاعت هللآ ملع يف ٌكّلعلو ٌدهاز
 . (ةداه ولا تايث كسبل يف كسمن

 .رائبد :,ليقو ءدرو :ليقو «نادرو همسأ : ليفف ( ةيبأ مدمأ يف فلتخأو ؛ رايس يبأ نب رايس )١(

 .مهالوم يزئعلا يطساولا مكحلا وبأ ينابرلا ةودقلا ةجحلا مامإلا

 (ز).(191/5) بيذهتلا بيذهت رظناو )791١/0( ءالبنلا مالعا ريس .ةثمو نيرشعو نيتنثا ةنس يفوت

 لحال



 0 نب ملعفلا)

 ل

 0 الا هول ننكر : لاق

 .دعاقو مِئاَق وه امنإ ماني داكي ال ناكف ملتْسُملا دنع ّثب :لاقو

 ؛ليألاب َنوُنْعَي ْمُهْنَأ ُتْدَنَطَف ءآماع َنيِعَب ذا د يب "اور

 .راهّتلاب الو : ليقف

 ةفص يف ءاجو «يراخبلل ريبكلا خيراتلاو .بيذهتلا بيذهتو ؛نساحملا نساحأ يف درو اذك )١(

 .(ملستسملا) :ةوفصل

 .دباعلا يطساولا ىفقثلا ديعس وبأ ديعس نب ملتسملا وهو

 .امهريغو ناداز نب روصتم هلاخو يعازوألا نع ئور

 (ز).(١١/4١٠) بيذهتلا بيذهت .ةعمج لك يف الإ برشي ال ناكو

 (ز).(ركذو) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 ةا/ ١



 1 ريشب نب مِيشُم)

 هتلأَس ام نينس َسْمَح ىأ نيئس عبرأ ًاميشه تم 0
 و م لإ هَل ةَئيم ٍءْيش ْنَع

 هَلِإ آل :َكِلْذ َنْيَب َلوُقَي «ثيدحلا َنِيَب ٠ :حيبشتلا ريك ميش م ناكو :لاق
 .هتوَص اهب ُدمَيو هاا
 لومي وهو مانملا يف ِلكك يللا ثيأر :ٌيخْرَكلا فورعم لاقو

 ؟ هَتيَأَر َتْنَأ :فوُرْعَمِل ليقف أري 0 نع هلأ كازج ؟ ميشه اي : ميشهل

 هللأ ضر ن7 1طن اقع ةيخ م ع اظن انيروح ينك وك :لاقف

 . ميش ْنَع ئلاعت

3 2 2 

 ثدحم «يطساولا مهالوم يملُسلا ةيواعم وبأ ءرانيد نب مسالا مزاخ يبأ نب ريشب نب ميشه )١(
 .ةئمو عبرأ ةنسم لاو ءكهظفاحو دادشب

 (16/7) ةرفصلا ةفص .ةئمو نيئامثو ثالث ةنس نابعش نم نيضم رشع) ءاعبرألا موي يفرت
 (ز).(40-11١/44) دادغب خيراتو «(7914 141 /8) ءالبنلا مالعأ ريس رظناو

 (ز).(نظت) لدب (نظن) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 (7١(نوراه نب ديزي)

 هنع ئلاغت هللأ ىضر

 .نوراه نب , ديري ْنِم َطَقْحَأ ًالُجَر ُتْيَأَر ام : ينيدملا نبأ لاق

 . نوراه نب َديَِي ْنِم الص َنَسَحَأ طق املاع ُتيآر ام :نانس نبأ لاقو
 ًامئاق لاَيال َةَمَتعلا َْلَص اذإ نوراه نب ٌديِرَي ناك : يلع نب مصاع لاقو

 (")(نيي ٍءوضْولا َكِلْذب ةادغلا يَلَصُي تح
 مانأ ال ْنَذِإ ؟ائْيَش لْيَللا َّنِم م ٌمانأ وأ :لاقف ؟َكّيْرِح ْمَك ا

 ريع ذأ

 .اهناوأ يف اهاّيإ هلأ هَمَرَح اهناوأ رْيَغ يف ةّسايولا َبَلَط ْنَم 00

 الا ٍنَسَحَأ ْنِم وهو نوراه نب ديزي تيأر :ةفرع نب 0 لاق
 نأ اي تلتف «ةانيع ْتَيَهَذ دقو ةَئيَأَر من ءٍوَدِحاَو ِنْيَعِب ُهَتَْأَر من « نينيع

 .داجتمألا ٌءاكُب امهب َبَهَذ : لاق ؟ناتليمجلا نعل تلف ام : دلاخ

 امُهُدَحَأ لاقف ِنالُجَر لبنح نب َدَمْح دم َدْيِع َرَضَح
 :ثلق «يتبتاعو يَمُفَّشو يل َرَمَع : : لاق ؟َكب هلأ َلَحَك ام :ُتلُقف ءمانَملا يف

 ٌُتْدَحَتَأ ؛لي دياي : يل لاق : لاق ؟كبتاع مي «ٌتفّرَع َدَق َكَعّفَشو كل َرَفَغ

 ديراب: لاق ارح الإ تقلع اها كر 001
 ريتاوي وايصم لا 4 ناك هن

 ركنم كانأ لَه :ثلقف «مانَملا يف نوراه نب ديزي ُثيأر :*2ّلا لاقو

 : لاق ؟َكّين (غ ْنَمو 2كلْيَد امو كبَر ْنَم ينالأّسو ؛هللأو يإ :لاق و

 هس
 #7 #١

 نوراه نب كيري تيأر :امه

 .يطساولا مهالوم يملسلا دلاخ وبأ مالسإلا خيش ةودقلا ظفاحلا يذاز نب نوراه نب ديزي )١(
 .ةئمو ةرشع ينامث ةنس دلو

 (ز).(7117/1) ظافحلا ةركذت . طساوب رخآلا عيبر يف نيتئمو تس ةنس يفوتو

 (ز).مْسَي ئلإ َةَعَبْرَأ نم :ْفِيَشلا (0)
 (ز).(ريرج) لدب (زيرح) :ةوفصلا ةفص يفو ()

١ 



 :آلاقف !؟اينّذلا يف اذله ري ؛اذنه لاقي يلثملأ :ُتَلَقَف

 كيلع َسأب ال «سوُرََعْلا ةَمْؤن ْمَنَف ؛ تقدص

 ةداخو :تادسحلا يّئِ لكَ :لاق ؟ّكب "هللأ َّلَعَف ام :لاقف ُرَخآ هآرو
 : لاق ؟َكِلْذ دعب ناك امو : لاق «تاعبتلا يل َبَهَوَر «تاسّيّسلا يي

 يَلَخْدَأو «يبونذ يل َرْفَغ ؟مّرَكلا الإ ميركل نم َكِلذ دك نوكي نفذ
 يف يقدصو عّقَحلا يلْوقو ٍرْكَّذلا ٍِسِلاَجَم : لاق ؟َتلِ مد :لاق هدتَجلا

 . رقفلا ئلع يرْيّصو مساع لوطَو «ثيدحلا

 دَقل ءٌوه الإ هنلإ ال يذلا للأو يإ : قح ريكو ركن : ثلق
 يتيخل ٌضْقْنَأ ْتلَعَجَ ؟ٌكّكِبن ْنَمو او هَ نا باكي 0

 تنك .يطساواا درزاغو : كي انأ ؟لأْسُي يلْدم اا

 نب ديزي وهو «قدص :امُهْدَحأ 0 ُ َنماّنلا 00 ل نيت ايلا ا
 هل لإ لس
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 (١!(ةلفغ نب ديوس )

 هم ب ّلكِل َلَعَج ٍراَثلا َلْمُأ ئسْنَي نأ ئلاعت ”ننأ َدارَأ اذإ :ٌلاق
 ْمِهْيِف ٌبرضُي رضي الق ءران ْنِم ٍلافْأب ْمهيَلَع َلَْفأ مْ 3 ورْدَق ئلع ران ْنِم اتوُبا
 نهارخلا توئاث' ف تنوُباَتلا كلذ ُلَْجَي كن ءران نم ٌرامْسِم هيفو الإ قْرَع

 ُدَحَأ ْئرَي الق «2"*دان امُهَنَِب ُمَرْضُي مث ءران ْنِم ٍلاَمْأِب هيلع ُلَمُْي مك ءران
 .ُهَريغ ٍراّنلا يف َّنأ ْمُهْنِم

 لومبو ؟َمّدَع ام :َنولوُقَيو ةَرانَجلا َمامأ يشْمَت ةَكْيَالَملا َّنإ :لاقو
 . ؟كَرت ام : ٌنمانل

 .يفوكلا يفعجلا ةيمأ وبأ ةودقلا مامإلا رماع نب ةجسوع نب ةلفغ نب ديوس )١(

 نامثعو ركب ابأ بحصف دي هللا لوسر ضبق دقو «ةنيدملا لإ لصوف و هللأ لوسر ىلإ لحر
 الو طق ًايبتحم ري مل ةنس ةئمو نيرشع غلبو «نيتنسب يي يبنلا نم رغصأ انأ :لاق هنعو ءايلعو
 .نينامثو نيتنثأ ةنس :ليقو ؛نينامثو ئدحإ ةنس يفوت ءآدناستم

 (ز).(18/7) دعس نبأ تاقبط رظناو (19/1) ءالبلا مالعأ ريس

 مث ران نع لافقأب لفقي مث ران نم رخآ توبات يف كلذ ُلَعْجُي مث) :ةدايزب ة 7 ةفص يفو (1)
 (ز).خلإ (. . .ىري الف ران مرضت



 (1)(ديزي نب دوسألا)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 نب دوْسألا :ٌمُهْنِم ؛َنيعباتلا ّنِم ةّينامث لإ ُدْهَّزلا ئهتنا :دّنرِم نبأ لاق

 ام :هل ليقف نب رمل ب يو دو ورك «ديزي
 تير ؤل هلو ؟ ينم ٌكِلْذِب ُقَحَأ ْنَمو ءٌعَرْجَأال يل ام :لاقف ؟ٌعّرَجلا اذنه
 تر «ُتْمَتَص دَق امهم ءابَحلا يِنَْمأل هل َّنِم ةَرْفْعَملاِ
 هم ًايحتسم لازي الف ءُهْنَع وُفَعَيَف ع ة دْيِغّصلا ُبْنُذلا لُجلا نيبو

2# 4 3# 

 .يفوكلا يعخنلا ورمع وبأ ةودقلا مامإلا سيق نب ديزي نب دوسألا )١(

 ملعلاو ةلالجلا يف قورسم ريظن نم وهو ؛مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ ًامارق ًاماوص ًامرضخم ناك
 .لايل تس َّلُك نآرقلا متخي ناكو «لئملا امهتدابعب برضيو نسلاو ةقثلاو

 . نيعبسو سمخ ةنس ةفوكلاب يفوت
 (ز).(1-7/١786) دعس نبأ تاقيط رظناو «(09 /4) ءالبنلا مالعأ ريس

3” 



 0 نب قورسم])

 ّنِم ِءرَملا بُسَحبو ءهِلَمَعِب ٌبَجْعُي نأ ٍلْهَجلا ّنِم او 8 : لاق
 اضن نأ مَلعلا

 ىلاعت هلأ نر 0 عل د مل

 0 قدايعلا يف 00 بدعي ال لاعت سَ ل : ينريشأف تا يناثأ ّ

 ٌكَحَلَي اَمأ ءاهمولأ ال ٌَنَهَج ْتلَخَد ْنِإ يسْفَن ينَرذْعَت ئتح : لاق ؟َكِلذ فيَكو

 نيح مُهَسْفنَأ اوُمال امنإ [؟ : 20000 الو َلَجَو رع ِلْوَق يف
 تعطَقنأو 4 يوتا نيدو مهني لجو » ةينابزلا "”ةُهتَقتْعَأو َمّْهَج ئلإ اوراص و ع

 .هَسْفن موُلَي ْمُهِْم ءىرْمأ لك َلَبْكَأو محلا يح دخولا :ٌثينامألا ُمُهْنَع

 ىَلَصُي ناكو :َمَجَر ئتح هِهْجَو ىلع ًادجاس الإ ْمَني ْمَلَق قورسَم ّجَح
 .هامَدَق ْتَمَرَوَت ون ىتح ى ١ 2

 ٍتْيَبلا يف َنْيَل :ٌمداخلا ُلوُمَي ّنيح انظ نوكأ ام ٌنَسْحَأ نإ :لاقو
 .مهزد الو ''”ريِفَق

 هَبونُذ ُدَكّذَي اهيف وُلْخَي ُنِمِلاجَم هَل َنوُكَي نأ ٌقيِقَحَل َءرَملا َّنِإ :لاقو

 وبأ ملعلا ةودقلا مامإلا رمعم نب ناملس نب رم نب هلأ دبع نب ةيمأ نب كلام نب عدجألا نب قورسم )١(
 يبنلا ةايح يف اوملسأ نيذلا نيمرضخملا يفو نيعباتلا رابك يف هدادعو يفوكلا ينادمهلا يعداولا ةشئاع

 (ز).(137/4) ءالبنلا مالعأ ريس . طساوب نيتسو ثالث :ليقو نيتسو نهتتثأ ةنس يفون يي

 (ز).(...نمؤملا بسحي) :ةرفصلا ةفص يقو (؟)

 (ز).مهتسبح يأ «مهتبقتعأو :ةوغصلا ةغص يفو (5)
 .لايكه :زيفقلا (4)
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 6 :نلا سيق نب ةمقلع)

 ؛ يِبقَع َنوُعبيم ؟جرخأ :لاق ؟ساّنلا ثَدَحْتَف جْرْخَت الا :ةمَقلَِل لبق
 ى : لاق ؟عهتنتم ٍناطْلُسلا ئلإ ُلَخْدَت الفأ :اولاق ؟ُةَمَقلَع اذله : نولوقيو
 .هلثم ييَد ْنِم اوُباِصَآ ّذلإ ًاَييَش ْمُهاينُد ْنِم ُبْيِصْأ ال

«* + 7 

 ءاهثرقمو اهملاعو ةفوكلا هيقف ءظفاحلا مامإلا لبش وبأ سيق نب ةعقلع وه )١(

 لزنو داهجلاو ملعلا بلط يف رجاهو «نيمرضخملا يف هدادعو ةيدمحملا ةلاسرلا مايأ يف دلو

 .هتيص ٌدَعَبَو ءءاملعلا هب هقفتو «لمعلاو ملعلا يف َسأر ىتح دوعسم نبأ مزالو ةفوكلا

 «نيتسو سمخ ةنس :ليقو «نيتسو نيتنثأ ةنس ؛ليقو «نيتسو ئدحإ ةنس ةفوكلاب يفوت
 (ز).(07 /4) ءالبلا مالعأ ريس .ةنس نيعست شاع :ليقو
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 .«ليذهلا يبأ نبأ هللأ دبع)

 نجلا ٍرْكِذ ْنَع "”لَقْحَي ْنَم م ُراَتلا ِتَلْعَش ْدَقَل :لاق

 ها ةنأكو الإ ٍليذهلا يبأ نبأ تنام : ماّوَعلا لاقو
 : لاقف ؟َيَمّنلا َيِقَلا َتْسَلَوَأ :ّلُجَر ُهَل َلاقف فيوتذ ْنِم ًامَْي ئكّشو

 :هتْنَم يلع َكُدِهْشَأ نإ «ّىلإ َبرَقتَي نأ دارأ اذنه َكَدْبَع َّنِإ ؛هُهّللأ

2 2 2 

 ("”(يدوألا نوميم نب ورمع)

 ئلاعت هلأ َّنأ :ينعي) .َّيَوَبَأ ىلإ ةّمايقلا ّمْوَي يرْمَأ َّنأ ينؤُمَيام :َلاق
 .(هب ُدَحَرَأ

 3 نن نب

 .يفوكلا يزنعلا ةريغملا وبأ مامإلا دباعلا ةودقلا ليذهلا يبأ نب هللأ دبع )١(

 . قارعلا ىلع يرقلا دلاخ ةيالو يف يفوت
 (ز).(17/57) بيذهتلا بيذهت رظناو )17١/5( ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).(لفغي) لدب (لقعي) :ةوفصلا ةفص ىف (؟)

 . هللأ دبع وبأ ةجحلا مامإلا يفركلا يجحذملا يدوألا نوميم ور )0

 .ةفوكلا نكس مث «لبج نب ذاعم عم ماشلا مدقو ؛ةيربلا مايألا يف ملسأو ؛ةيلهاجلا كردأ

 (ز).(158/1) ءالبنلا مالعأ ريس .نيعبسو سمخ ةنس :ليقو «نيعبسو عبرأ ةنس يفوت
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 : همالك ْنِمو

 موُلَظَملاو ٌباقيلا ري َمِاَّطلا َّنإ ءاوُصَقَت ْنَم ظَح َنوُحِلطلا مّلَْيس
 . َرْصَنلا ُرِظنَي

 َدَجَوف هلل ًائيش دبع كلر لنا تلخ احيرش تنعم :نيريس نبأ لاق

 .ٍمْلِع ىلع لإ للاب َفَلَح ًاحيرش ئرأ الو ُهَدْقَ

 مل هكرت , يف ًاقداص َفاكو َكِلذ رَْغ وأ الام وأ َةَْهَش هل َكَرَن نم :ةانعم)
 سا دم

 ُنوُكَي ال ْنَم ِتافولأملا ِكْرَت يف َةَّفَشَملا ُدِجَي امّنِإ «ةَّفَشَم ِكرَّلا َكِلْذل ْدِجَي
 .(هللآ مم َةّيّنلا قداص

 )١( ةفوكلا يضاق هيقفلا يدنكلا مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش ةيمأ وبأ وه .

 .نميلاب !وناك نيذلا سرفلا دالوأ نم وه :لاقيو «ليبحرش نبآ وأ «ليحارش نب حيرش :لاقيو
 رمع هالوو ؛هنع هلأ يضر قيدصلا نمز نميلا نم لقتنأو ءديي يبنلا ةايح يف ملسأ نمم وهو

 نم ئنغتسأ هنإ :ليقو ؛ةنس ةرصبلاب ئضق دقو ءةنس نيتس اهئاضق لع ماقأف ةفوكلا ءاضق

 .ةنسب هتوم لبق ءاضقلا

 .نينمس ينامثو ةئم : ليقو «نينس رشعو ةئم شاع

 ءالبنلا مالعأ ريس .نينامث ةنس :ليقو «نيعبسو نا.ث ةنس يفوتو )٠٠١ /5(.)ز(

 اردلملا



 (7)(ىلجعلا ديزي نب َدِضْعَم)

 همالك نم
 دّجَهَتلا ةداذلو ءئاتشلا ىف لْيْللا لوطو «رجاوهلا اكل : تدل الل :لاك

 .©9 بوُسْعَي نوكأ ْنأ ْتْيلاب ام ؛ئىلاعت هللأ باتكب

 ب 1 1

 .دابعلا نيدهتجملا نم ناكو ةيلهاجلا كردأ هنإ :ليق «يفوكلا ديزي وبأ يلجعلا ديزي نب دضعم )١(

 .ًاديهش اهي لتقف سيق نب ثعشألا اهيلعو «هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأ ازغ
 (ز).(130/5١) دعس نبال ئربكلا تاقبطلا

 .لحنلا كلم :بوسعيلا (10)



 000 ينّرقلا سيوأ)

 هنع ارلاعت هللأ يضر

 ٍلْمَأ دادمأ هيلع فا اذإ باطخلا نك مع ناك باج نب ريسأ لاق

 َتْنَأ :لاقف ٍسيَوُأ ئلع َْنَأ ئتح ؟رماع نب سيو مكيف ْلَ : ْمُهَلَأَس ِنَمَيلا
 : لاق معن :لاق ؟نَرَق نم م ِدارُم ْنِ :لاق ءمعن :لاق اا ب

 ؟ءَدِلاَو كل : لاق ءمعن : :لاق ؟ِمَهْرِد َمِضْوَم لإ ُهْنِم َتأِرَبَق ُصَرَب كب ناك

 رماح نب نو ْمُكلَع يتب : لوقت : هيو رطأ َلوُسَر تْغِمَس : لاق معن :لاق
 الإ هم هنِم أرب ٌصَرَب هب ناك ءنَرَق نيم مْ ءدارم نم : نمدلا لهأ دادمأ مم

 َتْعطَتْسأ نإف هَ مأل هلآ ىلع ٌمَسْقَأ ول دَب اهب َوُه ٌهَدِلاو هَ 0

 ؟َنيأ ىلإ :ُرَمُع لاقف فل َرَفْغَتْساَف «يل ْرِفْغَتْساف «لكفأف كل َرِفْعتْسَي َرفْغَتْسَي نأ
 0 :لاقف ءكل يصوتسيف اهلماع ىلإ َكَل ُبتْكأ الأ :لاق وكلا : لاق

 6 م نم ناك اَيَلَه :لاق ءّيلإ ُتَحَأ ساشا ءارْبَع يف َنوُكأ

 :لاق ؟ هَمْكَرَت فيك : ٍسَوَأ ْنَع ُهَلأَس َرَمُع َقفاوف «ْهِفارش أ نم َلَجَر
 يلع يا :ُلوُقَي ل ثأ لوُسَر ُتْعِعَس : لاقف ءعاتملا َليِلَق ٠ ءٍتَْبلا تر

 ؟فختْسا :لاقف ًاسْيَوأ تأ ةقوحلا مق امل ءَتيِدَحلا َرَكَذ ؛رماع نب سيو

 :لاق ردع َتيَقلأ ؟ يل دفغَتْسأَف ٠ .حلاص ٍرْمَسِب ًادْهَع ثدحأ َتْنَأ :لاقف ؛ يل

 10 يل ايلف اطل اف قل رماتلا لل اذن سال مَعَ

 ءاوماقت اوفو 50 4 مسوَملاب لاق باطخلا ُنِب ُرَمُع َّيلَو اّمَلَ

 داّبٌعلاو َنيعباتلا ديس :يناميلا يدارملا ينرقلا كلام نب ءزج نب رماع نب سبوأ ورمع وبأ وه )1١(

 ىلع نعو هنع ًاليلق ئورو رمع ْئلع َدفَر ؛هنامز ىف
 .اهب َلِتَّقو ءهنع هللآ يضر بلاط يبأ نب يلع مم نيفص َدِهَش هنإ :ليق
 (ز).(19/4) ءالبنلا مالعأ ريس .نينامثو سمخ ةنس يفوتو يي للا رجاهم يف َدِلَو

 (ز).(1617) ثيدح ينرقلا سيوأ لئاضف نم باب ؛«ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هجرخأ (؟)
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 سيوأ مع ناكو الجر الإ اوُسَجَ ءْنَرَف نم ناك 0 الإ اوسلجا :لاقف

 : لاق "ايما تر :لاق معن :لاق ؟َتنأ م ٌيِنَرقأ :دّمع هل لاقف «ينرقلا

 ل ؛ نينمْؤُمْلا ا كلذ ْنَع لأ امو

 ُلُخْدَي١ :لوُقَي 8 هللا لوُسَر ُتْعِمَس «هبال كب :َلاق َوُث كَمَْع كبف ُفنِم

 .02"رضُمو َةَعيبَرُلْثِم ِهيَعافَسب ةَّنَجلا
 ْمَه يل نكي ملف ةقؤكلا ْتْمِدَق َِلَذ ينغَلَب اًمَلَف :نابح نب مره لاق
 اسرع ناو ف :تارعلا راو ا الا ولم القل يح تلح

 ُثَعشَأ «تَمْدَألا ُد ديدش ءّمدأ .ليجن لجَر اذإف «يل تع يذلا تعّنلاب ُهَتْفَرَعَف

 تددَمو ٠ ءّىلإ رظنو يلع در ىيلَع ُتْمّلَسَف «رظّنلا ُبْيِهَم , «سأّلا 0
_- 

 كل رَفغو ُسسيَوأ اي هللأ َكَمَحَر :تلقف الا ذأ بأن ٍَحِفاَصأل يد

 هنو امل ىلع رو ُهاَيِإ يّبُخ ْنِم ةَرْبَعلا ينتقتخ ينتفَتَح ع5 ا

 ياو ا ؛ هلا
 ؟ ماع كلذ د 0 .يخأ اي َتْنَأ فيك 0 0 َكايَحَف تنأو :ّلاق

 . «كثنسل اي ذرة د | يرَنحَبْس » كَما كل :لاق تشأ :ٌتْلُق

 اذالو مولا لك كامو يأ عشاو يشأ نع َنيأ نمو : :ُتْلْقَف

 يسفن ْتَمَلَك ٌنيح َكَحْوُر يحْوُر تفرع 4 ريل ميل نأ » : لاق
 0 نإو هلأ حورب َنوُباَحَتَيو ءاضْمَب ْحُهضْعَب ُفِرْحَي نيئمؤملا نإ ءَكَسْفَن
 .راّدلا مهب ثأن نإو و

 ذي هللا ٍلوُسَر ْنَعالأ َكَمِحَر ينُّدَح :ثلق
 97 يبأب ةيحص هَحَم هَعَم يل ْنكَي ملو ل هللا لوس و كيذأ ْمَل ينإ : : لاق

 يسنت ئلع َمَتفَأ نأ ُبِحَأ ُتْسَلو هوَ الاجر ُتْنَأَ يثكلو ءةقي شأ لوُسَر
 نَع ُلغش يسفن يف «أيتفُم وأ «""'ًايضاق وأ دكا نرد نأ منال اذكه
 .سآّنلا

 05:07 نا لل ا الل الا اا ل تل ا ل تل ل ل ل تالا للا < 17171١1١ ١ ا#/6ك

 (ز).سنأ نب كلام نع «بويأ نب دمحم ةمجرت يف (484 /7) نازيملا يف يبهذلا هركذ )١(
 (ز).بسنألا وه هلعلو ةوفصلا ةفص نم تثملاو ء(ًايضاق) لدب (ًاصاق) : نساحألاو لوألا ةعبطلا يفو 7(
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 .َكْنِي اهُعَمْسَأ لاعت ولآ باَتِك ْنِم تال ّيَلَع أَرْفا يخأ يأ :ُْتلَقَف

 . هللا يف َكّبِحَأ ينإف ُكْنَع اهلمحأ ٍةيِصَوِب ينِصْوَأو

 ييسر 0 ميجا ٍناطيَّشلا َنِم ٍميلَعلا ميمّسلا هللابْذوُعأ :لاقف ْيِدَيب ٌلَحأف

 0 ام 18  يِبَر ُتْيِدَح ِثْيِدَحلا ُقَدْصَأَو «يبَر َلْوَق ٍلوَقلا اس

 ٌريِوَعْلا : هلوق ىلإ 4 نحل الإ مهل امه تير رح اَميميب امو َضرأْلاَو ٍتوكمّسل
 ا لق 0 انأو ؛هيلإ ترن ةَقْهَش 0 [47- 8 :ناخُدلا] © محتل

 اماف ثنا تؤكت نأ ُكشْوُيو نا وْبَأ تام ؛ٍناّيح َنْباي :لاق مث ءِهيَلَع

 ؛ِناّيَح َنْباي ٌءاوَح َكّمَأ ثَتامو مد كرثأ تاهو راَّثلا ئلإ اّمإو َةّنَجلا ئلإ

 َتامو لأ ٌئيجن ئسؤُم تامو ىللأ ٌليلخ ٌجيهاربإ َتامو هنأ ين حون فاعف
 وبأ تامو عايبنألا عْيِمَج ئلعو عي َدَّمَحُم تامو .ٍنمحُرلا ةفيلخ ُداوَد

 .باطخلا نيت يتيدصو يأ تمد كو رفلأ لوش َر ةفيلخت ركب

 ىلإ اع ُلَق ىلب : لاق عمي 0 هللأ كمح اي :هل تلف

 سك

 0 ىلع ناس *يوقلا يف تنأو نأو يس علا ؛لَجَو رع

 5ك «ىلاعت هللأ ٌباتك : َكاّيِإ ٍيَّيِصَو ولاه : لاق هن «فافخ ٍتاوعدب اعدو
- 

 ل

 َكْبْلَق َنَِراَفُي الو ءٍتوَملا رْكذب َكِيلََف «َنينِمْؤُملا حلاص ُيْمَتو هَنْيِلَسْرُمل
 ٌاعيمج ة ةمألل حَّصنأو .ئهيلإ َتْعَجَر اذإ كّمْوَق رذنَأو ها

 عدا َراَثلا لخَدتَف ؛ملغت الا َتنَأَو كيد َقرافتف ؛ ةعامجلا رافت نأ كاّيإو

 نم ينرازو ءَكِْيِف يبِحُي ُهْنأ معز اذنه نإ ؛ هلل : لاق 2 :كسعنلو لل

 ”لحاعاو . مالّسلا راد كراد ىلع هلخذأو قَجلا يف ههجو ينفّرعف َكِلْجَأ

 كعب نم ةتيطغأ اهل هلعجآو.ءراجتلاب انذلا نم هضرأو يح اينّدلا يف ماد ام
 هر” رم

 ةتاكربو لأ ةَمْحَرو َكِيلَع مآلَّسلا لاق مْ ءأريخ ينَع هزجأو «َنيِركاَشلا ّنِم

 نع ىلإ بح ةدخولاو ةَرْهشلا ُهَرْكَأ ينإف فش كييعر ميلا َدْعَب كارأ ال

 ؛ْ؛لعأو «ينبلطت الو نَع ع لأي واق أح ساّنلا ءالؤه مم ُتْمَد ام ّمغلا ُرْيثك

 مسبب _ بابل - ليي سل ل

 ..تؤحلا ُرَبُح :نئغتلا )١(
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 اا «يل عذأو ينْركذَأف ءينرتو َكَرَأ ْمَل نإ ؛ٍلاب ىلع ينم نأ و مع
 ُتصَرَحَف ؛ ءانهنه انأ َدْخآ ئتح انهنه َتنأ قطن ثشأ ءاش ْنِإ كرُكْدَأو كل
 نتح هيلإ ظن ْتْلَعَجَف «يكبتو يكبأ هتفَراَمَف «ّيَلَع ئتأف ةَعاس ُهَعَم َيِْنأ نأ

 ينريْخُي ًادَحأ ذجأ ْمَلَف هئبلطو َكِلذ َدْعَبْهْنَع تلا مث «ِككّسلا ٌضْمَب َلَخَد
 .نيِتّرَم وأ ةَرَم يمانم يف ُهارأ انأو لإ ْ م | ةلع

 ؟َتْحَبْصَأ َتفْيَك :َلاقف ؛ينَرَقلا سيوأ ئلع ٍدارُم ْنِم ُّلُجَر َرَم : ٌيبعشلا لاق
 َفْيَك :لاق ؟َكْيَلَع ُنامَّزلا َفْيَك :لاق ؛َّلَجَو َرَع هلآ ٌدَمْحأ تحّبصأ :لاق

 ا «يسْمُي ال ُهَنَأ ّنَظ َحَبْصَأ ْنِإ لُجَر ئلع ُنامَرلا

 كي مل ُهَرْكِدو ترتلا َ'إ 0 اخنأ اي ءراّئلاب رع وأ ةّنَجلاب ٍرْشَبُمَف

 ُهَمايِق َّنِإو ءًابَمَذ الو َةّضِف هل ُْكْوْنَي مل لأ ٍقوُقْحِب ُهَملِع َّنإو ءاحّرق نِمْؤُمِل

 .ًاقيِدَص ُدَل كاري ْمَل قَحلاِب ئيلاعَت ش
 اهّلِسْغَيَف لبازملا ّنِم رتسكلا طي سيوأ ناك : ليعامسإ ٌنِب ٌرصن لاقو

 ْلُك نم َكيلإ اَرْبَأ ين ؛مُهّللآ :لوُثَيو ءاهَضْنَب ُلُكأَيو ءاهضْبب ُقَدَّصَتَي
 . عئاج ٍدِبَك

 ٌبْضَن ُهَلَعْجَأو ءَتْمِن اذإ َتْوَملا ٍدّسَرَت :لاقف ؟ينصْرَأ : نوال ؛ مر لاق
 اْيَش جياعت ْنلَف ٠ ءكَتينو َكَبْلَق كل َمِلصُي ْنأ : هلأ عدو ءَتْمُك اذإ َكْيْيَع

 َوُه ذإ ٌريذُم وه امتيَبو ثيذُم وه ذإ ٌلِبْقُم َكِبلَق امَتْيَب ءامُهنم َكْيَلَع َّدَّسَأ

 .َتْيَصَع ْنَم َةَمَظَع ئلإ رظْنَأ نكلو ٍةَكْيِطَخلا ٍرْعِص ئلإ ظنت الو ؛ لبقم
 : 2 #آٍ 4

 ثنأ امو ١ ءيسب هنع
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 ''(مكيخ نب عيبرلا)

 2 ٌّيصَو ْنَكو كِزاهِج يف ' و َكَداز ّدعأف لكن اَمأ : لوقي ناك
 يصمت

#2 

 ْنِم ْغدَمَتأ ؛ضارب يِسفن ْنَع انأ ام :لاق ؟ َساّنلا ركذت الأ 000

 «سانلا و يف ئلاعت هللأ اوفاخ َساّنلا َّنِإ ءّناّنلا مد نأ يل اهّمد

 .مهيوُنُذ ىلع اوُنِمأو
 ًءاوّدلا َّنأ ُتْفَيَع ْدَّقِل :لاقف ؟َتي ادت ول : جلافلا هباصأ َنيح هل ليقو

 ءعاجوألا ُمِهْيِف ثناك أريثك كلذ ني انوونو دوُمُتو ًاداع ثركذ ينكلو ٌقح

 . ئوادملا الو يوادملا ّيقب امف ءٌءابطألا ُمُهَل ناكو

 هيلع ىلاعت هلل غذا :ُهَل اولاقف ءافلأ َنيرْشِع هب َّيِطْعَأ سرق عيبرلل قرش

 . هنْغَأف أ ًأريقف تاكدإب بَل ْرِفْغأف اَيَغ ناك ْنإ ؛ هلل : لاف

 لوقو ههجو نع ء مدلا َحَسْمَي هب لعجو هحشف اذ هيأت يف رجح ةهاصأو |

 داو هلل رهو «ساّنلا ىلع ئفخت يتلا رئاركلا | رئاركلا :لوقب ناكو

 .دوعت ال مث بوت نأ لإ ٌنُعماوَد امو ؛ َنَهَءاوَد اوُسمتلا

 . ٌلِجَمْضَي هللأ ُهْجَو هب ئَغَتْبُي الام َّلُك :لاقو
 «ُتوَنَّذلا ٌَّدلا :َلاق ءال :اولاق ؟ُءافّشلاو ٌءاَوَّدلاو ٌءاَدلا ام َنورْدَت :لاقو

 نامز كردأ «مالعألا دحأ يفوكلا يروثلا ديزي وبأ دياعلا ةودقلا مامإلا ذئاع نب مثيح نب عيبرلا )١(

 .لاجرلا ءالقع نم ّدَمُي ناكو «نأشلا ريبك هنأ الإ ةياورلا ليلق وهو ءهنع لسرأو دي يبنلا
 (ز).(؟608 /5) ءالبلا مالعأ ريس . ىلاعت هللأ ةمحر نيتسو نيت ةنس ليك يفوت : ليق

 (ز).ذخحو :ةرفصلا ةغفص يف (؟)



 لاقيف ؛هبوَق ٍدِجْسَم ئلإ ٍنيلجر َنيَب ئداهي دف ؛ طقس ام َدْمَب برا ّناكو

 ؛َنوُلوَُت امك ُهَّنِإ : لوقيف ؟َكَِب يف َتْيَلَص ْوَل كَل ئلاعت هللأ صخر ذَقل : 2

 افخر ولو ُدْبِحْيْلَف مكنم ْعِمَس ْنَمَف هق ؛حّالفل الفلا ئلع ّيح : يداي هتعمس '1هَّنكلو

 .هَلَع مَقتَق ٌريفاصَعلا ءيجتف حورطت َبْوَ أكف َدَبَس اذإ 00
 ما ُماَمَأ اي : : لوقيف ؟مانَت الأ نب اي: :هل َلوُقَن 5 عيبرلا مَأ ْتَ
 َنِم ئَقلَي ام ْتأَرو علب اًمَلَف ماني ال نأ هل قح تايبلا ٌفاْحي وهو ا

 لق ياو ا مَ :لاقف ؟ًاليتَق تق َكّلَعل ؛يَب اي : تلاقف ُهتَدان ٍرُهّسلاو

 هللآو ءكوُفعيف ِهلْمَأ ئلع َلمَحتن ئتح ّيب باي ليتقلا اذنه ْنَمو :تلاقف «ًاليتق
 . يسفن يه ؛ يتدلاو اي :لوقيف فرتحتل رَهّسلاو ءاكُبلا نم ئئقلت ام اوُمِلَع ول

 :لاق ؟ُماَنَت ال َتْنأو َنوُماَنَي َساَّنلا ئرأ يل ام ؛ةاتبأ اي : عيبرلا ةنبأ تلاقو
 ةراغ :ىينعي «تايبلا ٌفاخَي كابأ َّنإ :ةياور يفو) . مانأ ينعدت ال منهج َّنِإ

0 

 ؛ًاريخ يلوقف يِبّهْذا : لاق ؟تَمْلَأ ْثَهَدْأأ ات اي : تلاَقف ”هتنبأ هت

 ٌىلَعامو :لاق ؟اهل َلوُقَت ْنأ َكِيلَعامو شا َكَحَلْصْأ : ٌمْوَملا ل د 0
 بتكل يبعلأف يبهذا :اهل لاق ول هنأ :هانعم) . يتمْيِحَص يف اذنه بتكي ال نأ

 . (بِّللاب َرَمَأ ْدَ ْدَق هنأ :هيلع

 يد اقع كك لاق" قيننا تك :هل لبق اذإ عيِبرلا َناكو
 .انلاجآ ”ظتننو ءانقاززأ ُلكأ

 يف ْئرُي ْنَأ يحتشأل يّنِإ :لوقيو .ٍفيغَر ْنِم ّلَقَأ َلِئاَسلا يطعُي ال َناكو
 . فيغَر ْنِم لأ ياريم

 :اوبتكا «ئلاعت هللأ ةكْبالَمب ًابحْرَم :لاق ءَحَبْصَأ اذإ َناكو

 هللإ الو ىش دْمَحلاو ىشنأ ناحْبُس لا دا شام
 لع

 الا الإ

 ( 20١(يتكلو هز <: ةوعصل !| ةرفيص يفو ءنساحعملا نساحأ يف هاك 0
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 ُهَمْلِع كْذاف َتْمَمَه اذإو ءَكيلإ ئلاعت هلأ َمْمَس ْرُكذأَف َتْمْلَكَت اذإ :لاقو
 تف 4 َكِيَلَع هَعالْطأ زكذأف َتدَكَفَت اذإو 1 5 ا .كب

 . ["5 : ءارسإلا] الوُشَسَم منعك كيلو لعد داَوفْلاَو َرصِبلاَو ممَسلا َّنِإ 8 :َلوُقَي

 ظل

 5 املا ةبتع نب ورمع)

 هنع ْئىلاعت هللأ ىضر

 مد 0 لي 8 يهل اس ل ٠ 3 ل 7 ا 0 نم

 ءرخآ يف عقي وهو لد عطول نورت ينار هل ئلوم لاق

 0 نع كيمس 5 د كاكدعت ل و: اهلك 8 لقي 00 كلَ :يل لاقف

 امثإو «لئاقلا ُكيرش ْممَتْسُملا َّنإف ءوب ٍلْوَقلا نَع َكَناَسِل ُهّرَنَت امك «"انَحلا
 هم ملف ولو «كِياعو يف عدا هئاعو يف اوم

 .اهلِئاق اهب َيِقَش امك اهدار اهب َدِعّسل ؛هيف يف

 « يَلَصُي هَياَق وهو ءانَبَرَهَف ٍدَّسَألا َرْيتَز انْعِمَسُف يَلَصُي َةلْيل هتيأرو :لاق
 .هاونس ًاكيَش فاخأ نأ هللأ نم يجتْسأل "0 :لاقف ؟َدّسألا ٌتَفَخ امأ آ انلَقَف

 :لوقيف ٍروبقلا ئلع فقيف الْيل هِسرَف ئلع َجَرخَي ةبتع نب ورْمَع َناكا

 َ ( لامحألا تعفُرو ْمَدلَقَألا تفحجو تكلا تيرا دق رولا للا
- 

 ل

2 2 2 

 واس ا يامع ع رنا مساس سلا با اسمع ميتتا ماما صف رءسولاسلا مهع لعدم

 )١( قارعلا لهأ هنع ئورو ؛ةباحصلا نم ةعامج نع ئور «يفوكلا يملسلا دقرف نب ةبتع نب ورمع .

 اميرو «هلظت ةباحسو ؟ةباحصلا بئاكر ئعري ناكو :؛نافع نب نامثع ةفالخ ىف رتستب لتق
 (ز)01777 /0) تاقثلا .هيمحي عبس هبنج ئلإو تاب

 (ز).مالكلا يف نشْسفلا :انّخلا (؟)
 (ز).ْتدُر :ةوفصلا ةفص يفو (7)
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 ''(يبلعثلا سابع نب ُسوُدْرَك)

 هيَحُي َوُمَو َدْبَعلا ىلتيَيل ئلاعَت هلآ َّنإ :َّلَجَو َرَع هللا َلَرْنَأ اميف لاق
 0 ما

23 2 #4 

 (0(ناوُري نب لضفلا)

 : ليق تل هللأ مَع ؛ُةَدَمَأ ْنَم نظيغأل * لاق ٠ 9000 :ل ليق

 .ناطيشلا :ّلاق ؟؛ ا

 نب كك د

 نبأ :ليقو «ءىناه نب سودرك :ليقو ؛نافطغ نم يلغتلا :ليقو «يبلعثلا سابع نب سودْرُك )١(
 (ز).(9/7/9) ةوفصلا ةفص .نيعباتلا ئلع ٌنصقي ناك «ٌصاقلاب فرعيو ءورمع

 .ءاعدلاب يأ (؟)
 يف ءاجو ةوفصلا ةفصو نساحملا نساحأ يف !ذك «ةفوكلا لهأ نم نيفطصملا نم ناوزب نب لضفلا ()

 .ناوزب نب ليضفلا مسأب ليدعتلاو حرجلاو «ريبكلا خيراتلاو ,طوطخملا ةوفصلا ةغفص خسن ضعب
 (ز).(١17 /7) ليدعتلاو حرجلاو ؛(14/1١) ريبكلا خيراتلا 77/5(0) ةوفصلا ةفص رظنا
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 تو 1 ا 00

 روكا

 | ٍرْمَأ يف َتْنُك اذإو ."”نّكَمَتَف ٍةَرِخآلا رْمَأ يف َتْنُك اذإ :َلاق

 َكّنِإ :لاقف ىَلَصت تنأو ُناطيَسلا َكاتأ اذإو ءُهرَوُن ًالَف رْبَحِب َتْمَمَه اذإو

 آل ْوُط اهذِزَف يئارث
 4 د 3

 *!(يفنحملا ناهام حلاص وبأ)
 هنع ئىلاعت هّللأ يضر

 :لاقف 0 حل يامنلا 3 | حا 00

8 00 

 . (هروضح نم عنتمي نأ ملسم لك ئلع بجاولاف هرييخت ولع ُدَدْ دقي ال

 ْتّياكو كليلَق ْمُهلامْعَأ تناك :لاقف ؟مَْقلا ُلامْعَأ ثتاكام هي
 مهبول

 0 ع ع

 .دوعس» نبأو أيلع بحص ءهيقفلا دباعلا يفوكلا يفعجللا سيف نب ثراحلا )1١(4

 ئسوم وبأ هيلع ئلصو .ةيواعم نمز يفوت ءدوسألاو ةمقلع عم ٌرَكْذُي «ةدابع اذ ردفلا ريبك ناكو
 (ز).(96 /6) ءالبنلا مالعأ ريس . هنع هللا يضر يرعشألا

 (ز).(ثكمتف) :ةرفصلا ةفص يفو «ءايلوألا ةيلحو نساحألا يف اذك (1)

 (ز).دصقو ْئّرحت يأ :نئخوت ()
 رايش نم ءةقث يعبات يفوك ؛ناهام :لاقيو «سيف نب نئمحرلا دبع همسآو ؛.يفنحلا حلاص وبأ (4)

 (ز).(7١9 /0) تاقثلاو +(86 /1) تاقثلا ةفرعم رظنا .هنع هلأ يضر يلع باحصأ نم «نيعباتلا
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 (27(ىبعشلا ليحارش نب رماع)

 م كَدْيفَأ تح :ح انهله يعم مَ : يبعشلا يل لاق : يدوألا دواد لاك

 هلع ُهَنإف ءملغأ للا :ْلَقف َلْعَت ال اَمَع َتلِيْس اذإ :لاق ؟ينّديفت ءْيَش يأ

 ةَمِلَك ظِفَحف نَمَيلا ئَصْفأ ىلإ ماّشلا ئصْقأ نم م دَّماَس دلْجَر َّنَأ ول :لاقو

 . عي مل هَرَمَس نأ ثيأر ؛ِرُمُع ني بي اميِف "نفت

 سس

 2 د #7

 ل ل مل و م مو سل م م سم مل دا سس موس سس مسمع ١ ل مم ١ عع ل يسمو انو مسوس مم ع

 مث ينادمهلا ورمع وبأ رصعلا ةمالع ماهإلا ءرابك يذ نب دبع نب لييحارش نب رماع وه )١(
 ةنس يف تناك ءالولجو «ءالولج يبس نم هّمأ تناكو «هللأ دبع نب رماع وه :لاقيو «يبعشلا

 .كلذ ريغ :ليقو «ءالولج ماع تدلو :لاق هنعو «ةرشع عبس

 .ةباحصلا ءاربك نم ةدع نم عمسو ءهفلخ ْئلصو ءهنع هلأ يضر أيلع ئأر

 : ليقو ءةنس نيعيسو ف نبأ وهو ؛ةئمو سمخ :لبقو ءةئمو عبرأ ةئس ها ةفوكلاب يفوت

 . نينامثو نيتنثآ
 (ز).(١1 /6) بيذهتلا بيذهتو «(///15) ةوفصلا ةفص رظناو 194(2 /4) ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).بنألا وه هلعلو ةوفصلا ةفص نم تبثملاو «(قفنت) :نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا ىيفو (؟)
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 نيبو كنب هتيشَح لوُحَت ئتح َّنَجَوَرَع لل 0 و
 دَقف ليلاعت هلل هللأ َعاطأ ْنَم .ئلاعت هللا ةعاط :ْكَذلاو ةَيِشَحلا َكلِتَق ؛هتي

 .نآرقلا .ةقالزو حيينتتا قف ذو وذي لك ةفل مَ نو رك رك

 25 املكف :توزدلا نه حرتجأ ُلْجَر :لاق ؟ساّنلا 1 ِْس :ل لبق
 هلم فتحا 1

 َكئليْمَأل شو اَمأ :َلاق ء«ريبج نب ٍديعسب جاّجَسلا ّيِ يِنَأ امل :ٌنسحلا لاق
 يلع ُدِسْفت ْنْذِإ :لاق ءَكَدَعَ : ًادحأ اهلقأ الو َكَلْبَم ًادحأ اهلثفأ ْمَل هَلْ

 دلو كلف ٌعطّتلاو فيلا _؟مالُغ اي :لاق ءٌكتّرخآ َكِْيَلَع دار 0

 :لاق ؟ِلتقلا َدْنِع َككَحْضَأ امق ٠ ءكَحضَت ْمَل َفَلا يَ : لاق 000 _

 ّسّلتقا ؛ٌمالغاي :لاق ءَكْنَع لأ ملح ْنِمو «ليلاعت هللأ ئلع َكِتَأ رج
 كين تقيرالاو بوعتتلا رش ىِدْلِل 2 ا
 أولَوُم اَمَمَيََك # : َلاقف قلْبقلا ِنَع ُهَهجَو َفَرَصَق « تيكرثتلا تريألأ اماملسم
 كديِعُت اهفو مكتقح اهني## 9 : لاق ءضْألا هب تب : لاق لأ جو مت
 ٍتايآل ُهَعَرْنَأ امف .لآ َوُدَع ْحَبْدا :لاق <« رح در م اَهتِعَو

 . ميلا ُذْنُم ِنآَّقلا

 لوستلا ُهّباصأف ريبج نب ٍديعَس لإ َثَعَب َجاَجَحلا َّنأ :ناوكذ يبأ نع
 للآو :هَل لاقف ٌتَلْيل ٌموُقَبَو ءةَراهَت ٌموصي ُهآر مايأ ةثالث هب راس اًملف كَم

 دبع وبأ :لاقيو هذمحم وبأ ديهشلا رسفملا ءىرقملا ظفاحلا مامإلا ماشه نب ريبج نب ديعس )١(

 نمز ناهبصأ مدق «؛ءاملعلا ذبهجو ءمالعألا دحأ «يفركلا مهالوم يبلاولا يدسألا هلأ

 .ةفوكلا لإ داع مث ءهنع اوذخأو جاجحلا

 (ز). 093001 /4) ءالبنلا مالعأ ريس .جاجحلا هلتق «نيعستو سمخ ةنس نابعش يف لتق
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 َتْفِش ٍقيرطلا يأ ئلإ ٍتَمْدأف ؛ َكلعَقَي نم ىلإ كب ُبهذأ ىلا هلعألا نإ
 دع يلع تيل نا يقنسا ده كلا حاجا ليسا :ديعس هل لاقف
 ًاران كايد نم َكَئَلَدَبأل هللاو اَمَأ : جاّجَحْلا "ل لاق َّلَخَد املف ءَكَلْتْقَي نأ
 :لاق ؛َكَريَغ اهنلإ ْتْذَحْتأ ام َكيلإ َكِلَذ نأ ْتْمِلَع ول :ديعس لاق ؛ئطظلَت
 : لاق راّتلا لدا ةنَجلا نع َحرْخَر نمل ليولا : لاق ىشلأ نم كل لْيَولا

 دع انكشم نأ دهشأوا نأ الإ هنلإ ال نأ دَهْشَأ ا :لاق ٌفّشنَع اوبرضا

 َكِلذ َمَلَب ٌماَفَك نم خب ءَةَمايقلا َمْوَي َكاقلأ ' تح اهني ةلطمسسا ال

 الإ َيِقْب امف ءَجاَّجَحلا مصقا «ةَريابَجلا ضاق اي ؛َمُهَّللَأ :لاقف ""نَسَحلا
 .تامف ٌدوذ ِهِفْوَج يف ّمَقَو ئتح ًاثالث

2 2 « 

 (ز).يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا وهو )١(
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 نذل ءاماَّيأ انّيِف فرع ٍتِيَمب انْعِمَس وأ «ةَّرانج 0 1 َّئ :لوقي ناك

 مٌكَرْئانَج يف ْمكَّنَأو ءراَنلا ْئلإ وأ َةّنَجلا لولإ ُهَرِيَص هب َلْزْن هنأ انفَرَع ْذَق

0 

 . يأرب الإ ةياور الو .ةياورب الإ يأ ٌمِقَتْسَي ال : لاقو

 .ُهْنِم َكَدَي لسغأف نلألا ة ةريبكتلاب ُنَواَهَتَي َلجَدلا َتْيَأَر اذإ : لاقو

 مامإلا عم اهكردُي ةعامج يف سْمخلا تاولصلا ئلع بظاويال نم هنأ : ينعي)

 .(هحالف وجرت الف مارحإلا ةريبكت ربكي ام لوأ نم

 نأ ةفاقم الإ قع نم ىتنقت امق تانث اعد امم َءْيَّشلا ئَرأل نإ :لاقو

 .هب ئلتبأ

 َكَلَم ُءظَْنَأ : لاق ؟َكُيِكُِي ام :اولاقف ( يكب َوُهو ؛هَنوُدوُعَي هيلع اوُلَخَدو

 . راّئلاب أ ٍةَنَجلاِب ينّرْسَبي م يرذأ ال ِتْوَملا
 3 نب 2

 نس ورمع نب دوسألا نب سيق 0 ما ع وبأ 00 همك طظفاحلا 0 وه 20(

 لس لسحب لانا كاع : ليقو 7 اب لردع ول

 (ز).(١07 /4) ءالبنلا مالعأ ريس
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 '!(يميتلا ميهاربإ)

 ْتَرَبدَأَو ءاهْنم اوبرَهف ايدل ُمِهْيَلَع ثلِبقأ ؟مَْقلا نيبو 5

 هسفن يف ةمحرلا دجي هنأ :ينعي) .ئعزأف يئيطبل َلُجِولا نإ :لاقو
 .«هسفنب عنص امم هل عجوتي وهف هسفن َكَلْهَأ دق هنأ هملعل هملاظل

 نأ ٍراّثلا ٍلْهَأ ْنِم َنوُكي ْنأ َفاَخَي نأ ٍ؛نَرْحَي مل ْنَمِل يغني : لاقو

 نحل يغبنُيو 0[ :رطان] « نول اًنَع بهذ َىِلأهَّيدَلَل » : اول اق َةَّنَجلا له

 : اولاق مُهّنأل نجلا ٍلْهَأ هي نورك ل نأ فاك نأ و

 .[ روطلا] 4َنيِقفشم مانلهأ ىف ُلَق اَنُكحاَنِإ »

 . هيلع هللأ َرَتَس تاامب كلا تادكت نأ :رقأ دنِع بندا ْمَظْعَأ :لاقو
 9م

 اع امن ص يأ ءاهرامث ْنِم ّلُكآ َةّنَجلا يف يسفت تلْثَم :لاقو

 نم ُبَرْشَأو ءاهيوُكَز نم 0 راّثلا يف يسفن ُتْلْعَم 0 ءاهراكأ قزاعأو

 ؟َنيديرت نش يأ :ىسفلل ٌتلَقَف ءاهَلالْعأ اهلِسالَس ُجِلاعَأو ءاهديدص
 ى ِتنَأف :ُتلُقَك :لاق ءاحلاَص َلْئَعَأَف اينُدلا لإ ّدَرَأ ْنأ ٌديرأ : ثلاق بداري

 . يلمعأف ةينْمألا

 .ءامسأ وبأ ةفوكلا دباع هيقفلا ةودقلا مامإلا «يميتلا كيرش نب ديزي نب ميهاربإ )١(
 .ًأظعاو ردقلا ريبك ًاهيقف ًاملاع هلل اتناق احلاص ًاباش ناك

 . نيعستو نيتنثأ ةنس هسبح يف يفوت لب :ليقو ءجاجحلا هلتق :لاقي
 (ز).(١5 /0) ءالبنلا مالعأ ريس
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 (7١(تمحرلا دبع نب ةمثيخ )

 |إو ءحجح ام هلَمْثَي ٍريَخ َدْنِع لْجّولا َتوُمَي نأ ْمهْبِجْعُي ناك : لاق

 . مايص امو ةورغ امإو (ةَرّمَع

 يذلا َكَمْوَي ُنوُكَي ُهّلَعَلف َةّنَجلا هلأ لأْسآَف ُهَتْدَجَوَف اكْيَش َتْيَلَط اذإ :لاقو

 .هيف ُباجَسْسي
 هِضْدَعَتو ءاينّدلا هنع يوزن نمْؤُملا ٌكَدْبَع ؛ٌبَر اي :ةكئالملا لوقت :لاقو

 :اولاق ُهَباوَّت اوُأَر اذإف ءدباوُت ْنَع ْمُهَّل اوشا :ةكئالملل ٌلوُقَيف : لاق 0

 0 رفاكلا َكُدْبَع :نولوُقَيو ءاينّدلا يف ُهتاصأ ام هيض هال ّت

 91 0 كر داقلا لركت 0 هبل طل
 رو عمر

 آ 0 2 ىلإ ًاعوفْرَم

ع نب كلام نب ديزي نب ةربس يبأ نب نئمحرلا دبع نب ةمثيخ )10
 نب ةملس نب بيؤذ نب هللآ دب

ا يفوكلا يفعجلا مث يجحلملا يفعج نب نارم نب لهذ نب ورمع
 .ةيححص هدجو ةيبألو .هيقفل

 )0 ):/٠ ٠ ءالينلا مالعأ ريس . .ورزعيو ليخلا بكري راب «داعلا 0
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 7( 5 ةحلط)

 هنع نلاعتا#للا يصر
 ْنَم ُكَحْضَي امْثِإ ؟ُكِحّضلا َمِيف : لاقف هسفن َبَنَوَق اَمْوَي َكَحَض

 ام ةلّيلب يئِم م هما كلا تقلع :لاقف ةَحْلُط عم يشنأ ُتنُك : ثيل لاق . لجو رع هللا لإ َراص لوتح ًاكحاض يِْؤُر امف ةَعِقاولا ُمَقَن امب ٌمّلْعَأ ئتح ًاكحاض رتفأ ال ْثْيلآ :َلاق مث «طارصلا ٌراجو ءَلاوُهَألا َمْطَ
 يو يام

 . كتمدقت

 دمحم وبأ مالسإلا خيش * دوجملا ءىرقملا ظفاحلا مامإلا بعك نب ورمع نب فرصم نب ةحلط )1١(

 (ز).(51/6١) ءالبنلا مالعأ ريس .ةثمو ةرشع :ينأ نم وخأ ىف نوت
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 "!يمايلا ثراحلا نب ديبز)

 ًادراب َءاملا دجوف ٠ «ةّرهطملا يف هدي َسَمْعَف ٠ ءدجهي ليل تاذ مق

 تءاجف َحَبْصَأ ئتح اهُجِرْخُي لَك ة ةَرْهطملا يف : ديو َريرهْمَرلا َرَكذت ءاديدش

 :لاقف ؟يِدّيس اي َكْنأَس ام :َْلاقَف ةلاحلا كلت يلع وهو ةيراجلا

 هب ُتءَكْذَف ءاملا درب َّيلَع ٌدَحْضَأَف رطل مذله يف يدي ثلخ ذأ ؛كَحيَو

يقو نيش" يدب ةَدِشي ُترَعَشام ؛هللآوف َريَهْمّرلا
 : ىلع ي

 . موّنلاو ٍلْكألا يف ئتح هين ةّين ٍءيش لك يف يل نوكي نأ ينْدُسَي : ٌديِبَر لاق

 4 د ل

 ملو ةباحصلا ئأر نيعباتلا راغص نم «مالعألا دحا ءظفاحلا يفوكلا يمايلا ا هرطلا ندكر )01(

 (رز).(9١/ه) ءالبنلا مالعأ ريس . .ةئمو نيرشعو نا : ليق

 ز) . يدي درب :ةوفصلا ةغفص يفو 64

 ؟ 7



 ('1يلذهلا هنأ دبع نب نوع)

 الو ٠ ؛ لَجّرلا اهيمْحَي اهمية فلا لمَك سلا ْلْفَع يف ماعم لأ كا
 ساّتلا ةلَمَع يف ّلَجَو رع هلأ ”كْذَي ْنَم الدلو ةَئفلا ٍتْمِرَه لَجلا كلذ

 . ناثلا َكلَم
- 

 ََسْحَأ ًادحأ ُتْيَأَر ْنِإ ؛يّئم اَمَع َلَوْطَأ ّدَحَأ ْنَكَي ْمَلَك ءاينغألا ُتْبِحَص ل و © ع
 . ٌتْحّرتسأف ًءارقفلا ُتْبِحَّصَق ءاحْيِر بّيَطَأ وأ يّم ابايث

 كدر د اع دعك ىلإ دا تي

 هيث نع اهلقخ رال6 نيل (ينلا يي نمار هكا اه

 .ًابولق سائلا َّف َرأ ْمُهَنِإَف ؛َنيباَوَتلا اوسلاج

 ودل امامك تخا دع جت ؛وازيملا يك مآ نبأ بَ يف ةرخآلاو ايلا
 . هبحاصل ًابح امهذشأ اميلَضْمَأ ناك لإ ؛هشلأ يف ٍنالجَر ٌتاَحت امو

 ديلا كا ,مهترخآ ْنَع لصق ام ايُدلل َنوُلَعْجَي اوُناك انّلْبَق ناك ْنَم َّنإ مهما <
 . مكاين ْنَع َّلَضَف ام ْمُكِيَرِحآل َنوُلَعْجَ

 ئلع مُهَضيرَم ضيرملا لْمَأ هرْكي امك ءآلبلا ئلع َُدبَع ُهرْكيل ئلاعت هلأ نإ
 .ًاريخ هتبقاع يف كل ّنإف اذنه قضرعا : نولوقيو 4 ءاوذلا

 دل ليقف ءهمانُم يف َيِتَأ مُهَتَسلاِجُم َكَرَتَف امزَق ُسِلاَجُي ُلُجَر َناك :لاقو
 .ةّرم َنيعبَس َكَدعَب مهل َرِفغ دَقَل ؟مُهتسْلاجُم َتْكَرَ

 امّنِإ ؛ يحيَو ؟يّبَر ٍصعأ مل ِءْيَش يأب ؛يِحْيَو :هئاكب يف لوقي ناكو
 ,يدنع اهتمقِن ثّيقبو ءاهتوهش ْتَبَهَذ ِةَئيِطَخ ْنِم يحْيَو « يدنع هِتمعنب هتْيَصَع

 هيقف وخأ يفوكلا يلذهلا هللا دبع وبأ دباعلا ةودقلا مامر دوعسم نب ةيتع نب هللأ دبع نب نوع )١(

 (ز).(١٠*/4) ءالينلا مالعأ ريس مسمع .هئمو ةرشع رشع مضب ةنسس يفوت «هللأ ديبع ةتيدملا

570 



 ْنَع ةّمايقلا َّمْوَي ٌتْبِجُح نإ ؛ ؛ يحبو ؟ ؟يناسننَي الو َتْوَملا ئَسنأ فيك ؟يىحَيَو

 مْوَيلاو يتَسْيِعَم ييَْهُت فيك م « يِنَع لفعَي الو ُلُقْغَأ فيك ؛يحيو يب
 ُدَتْشَي فيَك م ؟يب فم ام يرذأالو ينزُح كولي ال فنك أ ؟ي ارو ٌليِمَتلا

 فيك مَآ ؟يرارق اهرْيغ يفو اهل ممجأ تيك مأ ؟يرادب ْتَسْيَل رادل يّبْح

 َقْلْعُي نأ لبق يلَمَعِب ُرِد دابأ ال فيك فيك ْمَأ ؟يلبق اهَثآ ْنَمِ توضأ ذو اهئ أ

 يني هَ تنك مأ ؟يب ٌدارُي ام يأ الو يئاكب كيال فنك :ك مأ ؟يتب روت بان

 ؛ يِحْيَو «يمامأ ّوه ام ٍركِذ عم يسفق بيطت فِ مأ "يل لس ام روم

 ؟يقَح تيم نإ يرث يل لعب لَ مأ ؟يئاوس ادحأ يدع ثا رض له
 ءيِنْلَأَسو ينفق م ؛ يندب امَك يِقَلَخ يب و ٌداعأ ِ «يلجأ 'هوّصت ل

 لابجلا تّريَسو «يِرْيَغ ْنَع يسفنب ُثْلِعشو يلَمْدَأ يذلا ا ُتْدِهْشَأ هَ

 ءيباسح لْمِم امِهْدلَع َسِيلو ُرَمَقلاو سسْمّشلا ٌعِمَجو ؛ يتيِطَخ لثم اهل َسْيَلو
 مَظْعَأ «يلاج دش ام يبو ءيلمع لثِم لَمْعَت مو شوحؤولا ٍتَرِشْحو
 « ينص رْمَت َمْوَي يَنَع نضرعت ال «يتّمِه َكَتَعاط ْلَمْجآو «يل ْرِفْغَف يرطخ
 ؛ َكيلإ ُظْنأ ٍنْيَع أب «يحئاضقف ٍةَرْثكب ينلذُخَت الو «يرئارسب ينخضفت الو
 َتْقطَنو :يناسل ئلع َتمَتح اذإ َكيلإ ٌرْذَتْعأ َفيكو ؟يِرْمَأ رِئارَس َتْمِلَع ْدَقو
 انأ ءينْيَع كَقَت خل يبوُتذ ُثركُذ اذإ يذلا انأ ينم ناك يذلا ٌّلكِب يحراوَج

 . يناميإو يديحوت َدْعَب ًادوقَو منهج رانِل ينلَعَجت الو ؛ ين كيد لبفأف كيل ٌتئات

0 

 ني ْم وِلَجَأ نم نسي 1ع دع الإ هويكرلم ّقَح توما دا اف

 ءريسمو ٍلَجَألا لإ نورظنت ول هاد ال ادع ٍجاَرو تلمكتْسي ال ًامْؤي ٍلرقَتْسُم

 .ٌةّرورغو ّلَمَأْلا متضعبأل

 ؛مَلْعَت مل ام َمْلِع اهلِم َتْمِلَع ذق ام ئلإ َيَتْبَت نأ ئوقتلا مامت ْنِم نإ
 لع َلَجَدلا لمَحَي امّنِإو ديف َةدايَرلا ءاغتبأ كرت َتْمِلَع دق اميف َصْقَنلا َّنإو
 .مِلَع دق امب عافتنالا هلق ةدايرلا ءافنإ كنز

 ا الا ال

 (ز) . مُطقتلا :مكصتلا )١(



 عثالثلا تاملكلا ءالؤاهب ٍضْمَب ىلإ ْمُهَضْعَب ُبتكَي ِرْيَخلا له ناك :لاقو

 ال ا ا تاما هسا ليك :ًاضْعَب ْمُهْضْعَب اهي ئقليو

 ْنَمو .ساثلا 2 شأ لص ؛ ّلَجَو رع هلأ نيبو هيب ام َحلْصأ

 الع ئلاعتو َكَراََت لآ َحَلْصأ هََريِرس َحَلْصأ

 ةظعوملاف ءاهباصأ ام ميج اهنا ؛ِةَجاَجرلا ةلرَْمب بّئاتلا تلق 0

 فداك قسولاب ":فرمدلا او نزف سرنا هناا ل1 مهو «ةَعيرَس مهيولث لإ

 ةمْحَر َّنِإف َنيِباَّوتلا اوسلاجو :اهيَلَع هتذقوأ 'متح َةَّنَجلا لإ نيو هتعد بئات

 ُبَرقَأ َنيبئاتلا ئلإ ثأ
 حسنَيو يكي مزاح يبأ ٍِسِلْجَم يف هللأ دبع نب نوع تيأر :رشعم وبأ لاق

 هنأ ؛يشلَب :لاق 'كعومدب كَهْجَو حسمت ّمِل :هل ليقف ٍوِعوُمَد ههجو
 ناكملا كلذ: الا هللآ ٌمَرَح بلا فو. نو اناكم ناضالا ؟ عومد ُبيصت ال
 . راّثلا الع

 2 د 3
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 ١ 7(يعيبسلا هلل دبع نب ورمع : قلحسإ وبأ)

 هنع ْئلاعت هللأ يضر

 ئلإ ٌمْوُقأ مويلا ينإ يِمْظَع قدَو 0 يم ةالَّصلا ِتْيهذ : لاق

 . نارمع لآو ةرقبلا الإ أَرُ أ امق ةالّصلا

 ل »* 2

 نابل ىبأ نب ةدبع)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 « يسمي ىتح ةكئالملا ِهيَلَع ْتِّلَص ًاراهت َنآرُقلا ٍلجولا متخ اذإ :لاق
 . حبْضُي لىتح ٌةَكِتالَملا ِهيَلَع ْتَلَص اليل ُهْنِم ْعَرَق اذإو

4 2 2 

 مسا سس سس سا يا سيتا ايما سال

 .نيعبلا لج نمو .نيلماعلا ءاملعلا ٠ مناد ناك

 (ز).(797/0) ءالبنلا مالعأ ريس . ةئس نيعستو ًاثالث سشاعو ءةكمو نيرسعو عبس ةنس يفوت

 .رجاتلا يفوكلا مهالوم يرضانلا مث يدسألا مساقلا وبأ ةبابل يبأ نب ةدبع (؟)
 .قصمد لزن .ةمئألا دحأ
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 (17(ةَوُم نب ٌرارض)

 ةنم ُتْبَصَأ اثالث َمَدآ نبأ ْنِم ُتْنَكْمَتْسأ اذإ :سيلبإ لاق :رارض لاق
 "0 ُتْلَمَع رئكتسأو ةَيونَذ يسن اذإ : يتجاح

 ل تل 2

 ؛نمْؤُملا لع ٍرورُسلا لاخذإ :َلاق ؟كيلإ ُتَحَأ ٍلّمَعلا يأ :ُهل لبق

 ا .ناوخإلا ْئلع ٌلاضفإلا :لاق ؟ُةِلَمْسَت اًمِم َّىِقَب ام :اولاق
 نأ تفلغ قل ؛معاي هللأو :هل لاقف ءاكبف ًائيش هيخأ 3

 تيك امل[ كلوش تيك اه: ةنأق ظل
 وس بَ َكْئدَتْبأ مل يئأل

 : ئلاعت هللأ ٍباذَعِل امهب َنيِق قش ا اهيأل بعث ف اذ اكاكو

 ءيّشب حو هلآ نلاعت هلأ ملع ام احر حرف انا ّن ءيّشلا ُداَرُي انّدَح ع
 هللا ملع ام ًانرَح هيلَع نرخ ايندلا َّنِم ءيّشلا ُصَقْنْيو ءهِنْيِد يف طق هدا

 :هنقز: رفا ليف ةينفوت هوس قلع ةنركذلا ّلَجَو رع 7

2 2 2 

 .مهئارقو ةفوكلا لهأ دابع نم ينابيشلا نانس وبأ ةرم نب رارض )١(
 (ز).(181/1) تاقثلا . ةئمو نيئالثو نيتنثأ ةنس ىفوت

 .يفوكلا يونغلا ركب وبأ ةجحلا دباعلا مامإلا ةقوس نب دمحم (1)

 (ز).(74١1 /7) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعيرأو فيت ةنس يفوت
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 (7١(ربئأ نب كلملا دبع)
 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 وأ ءةّركش فيك رظنيل ةّيفاعب َىلَتْبُم الإ ساّنلا ّنِم ام :رجبأ نبأ لاق

2 3# 2 

9 
 ١ تا ملا مل ل مس مام ا

 .حلاص لجر ةقث يفوك ءرجبأ نب نايح نب ديعس نب كلملا دبع (0١)

 اذك فو اذك ذخ :لوقي ناكو ءارجأ هيلع ذخأيال ناكو «بطلاب ًاريصب سماثلا جلاعي ناكو

 (ز).(7/5١٠) تاقثلا ةفرعم .كيفشي فشتسأو
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 2210 ع -

 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 .مُهَل َدِعَأ اَمَع ٍءالْؤَه َلَفْغَأ ام :لاق قؤشلا ٍلهأ ئلإ رن اذإ ناك
 .ِلْهَأ نِم نكت هرم ولو هب ْلَمْعأف يَا َنِم * 25 كتلي اذإ + لاقَو

 يسمح نع تل[ ةنعا ير كل 9 ملبأو يبق هب ُنَقَرَأ ثيدَحإ :لاقو

 ضِخْبَت تنُك دَقل هلآ وف ؟يكبت َمَآلَع :هل ليقف .ئكب رضتخأ املو

 َريَخ َمَرْخَأ نأ ًافْوَح يكنأ امّنإ ءايندلا ئلع يكبأ ام ثأو :لاقف ؛ شيعلا

 اوعمَسو هَتَزاتجب اوجّرخو ؛مُهَاوبأ ةفوكلا لْهَأ ىلغأ .تاف اكلت قّرخألا

 1 وو تا دك ءٌنِسُحُملا ًءاج ٌُنَق «ْنسَحُملا ًءاج لق : يقي احنا

 لَعَجَف ءاهيْسَحو اهقلخ لع َرُي مل ضيبأ ٍريط نم ةَءولْمَم هربا اذإو « سيق
 ؟نوُبَجْعَت ٍءيَش يأ نم :نايح وبأ لاقف ءاهنْسُحو اهِتَرثك نم َنوبَجْعَي ُنماَّنلا
 .ًارْمَع ثّدهشف ثءاج ةَكْيَالَم هذه

 موف رِضَحَف «سيق نب وِرْمَع َةّزانج انرضَح :يفعجلا ديعس نبأ لاقو

 2 تن نت

 غ5

 )١( هللآ ءايلوأ نم ظفاحلا زازبلا يفوكلا هللأ دبع وبأ يئالملا سيق نب ورمع .
 .ةئمو نيعبرأو تس ةنس : ليف «ناتسجسب يفوت

 ءالبنلا مالعأ ريس )7/ ١6١(« (ز).(97/8-18) بيذهتلا ببذهت رظناو

 (ز).ةوفصلا ةفص نم بيوصتلاو ؛(يئردملا) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يفو

1١ 



 0 سى

 ''مادك نب رَعْسِم)
 هنع ئلاعت هلأ ىصر

 ىَحَتَف ًاحصان ناك ْنِإ :لاق ؟َكيويُمب ْلْجَولا َكَررْخُي نأ بح :هل ليِق
 الف ينوي نأ ديرُي ناك نإو

 :دشلل َممَنكَو

 7 ل 7 وْفَشلاَدََتدذَقالأ
 ارُط م ُهتركنأذقق ئَوْهَأ ْنَم ثِئنَّروَج دقو

 ارحل شيعت ساّنلأ نِم سأل كَشَت مَْرلَأَق
 سمس مم

 : ًاضيأ دشنأو

 راعلاو مثلا ىقبُيو مارَحلأ َنِم اهتّوفَص لاث ْنّمم ٌةَداذَّللا نينفت

 ل تي ول يرسا 2 ل

2 2 2 

 لاقف ءعْرَج ُهَدَجَوَف يروثلا ُنايِفُس هيلع َلَحَد ءٌةافولا ًارعْسِم ْتَرَضَح امل
 ءينوُدِعْفَأ : :”عَسم لاقف ؟ةعاَسلا ثم ينأ ٌتددَول رشا وف ؟عّرجت مل :هل

 ل ! ؟نايفُس اي َكِلَمَعِب قئاولا ْنْذِإ َكَّنِإ :لاقف ؛مآلكلا نايَفُس هيلع داعأف

 : لاقو اف ؟طبشأ َنيأ يرذأ ال ٍلَبَج ةقهاش ئلع يّنأكل للأو

 . ىنم هلل ا

 يلالهلا ةوأس وبأ قارعلا حيش تينثلا مامإلا «ٌثراحللا نب ةديبع نب ريهطظ نب مادك نب رعيسم (0١)

 . ظفاحلا لوحألا يفوكلا
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 (!١١ ىئاطلا دواد)
 هنع ئلاعت هللأ يضر

 ٌهادألا امأ ؛َناميلس ابأ اي :ةفيح وبأ هل َلاقف «ةفينح ابأ ٌنِلاَجُي ناك
 هاف“ ندي لمعلا قم لاق ؟ َيَقْب ِءيش أف :دواد لاق نانا

 لأسم يف ''”يبيجُت : الف مهم يسِلُجَت تح : تقف ةلزعلا ئلإ يسْفَن يِنْعَرانف
 00 ٌءيجت ةلأسملا ِتناكف :لاق «َةَنَس مُهُسِلاِجُي ناكف :لاق

 .دْعَب مُهتلرَتعاف اهيف ُبيجأ الف ِءاملا ئلإ ٍناسطَلا ّنِم اهيف باوّجلل

 الإ ئوقّتلا َّرِع ىلإ يصاعَملا لذ نم ًادْبَع ئلاعت هلأ َجَرْخأ ام :ٌدواد لاق
 .رشَب الب هَسْنآو ٍةَريِشَع لب ُهَّرَعَأَو ءِلام الب ُهانْغَأ

 ةئالث 0 (هنم عمسيل يئاطلا دواد ْئلإ جرعألا عيبرلا وبأ َءاج

 ٌمامإلا مل اذإف «جّرْخ ةّماقإلا ٌعِمَس اذإ ناك "ول :لاق ءهيلإ ٌلصَيال 0

 الع ْتْسَلَجَف ُثْنِج ْمُث كَل ٍدِجْسَم يف ْتِيَلَص :لاق كريم َلَحَده بن
 «لخداف ًافيض تنك ْنإ : لاق «هللأ َكَمِحَر فيض : تلق ّلخديل ًءاج اًملَق ( هباب

 َكَمِحَر :ُتلق ثالث َدْعَب ناك اًمَلف ٠ يُمَلَكُي ال م 00 ”ةدع تاق تلحدن

 ءاينّذلا نع مص : لاق ءًاعيِش يِنَدورَت نأ ُتيِبْحَأ يآ ءطساو نِم َكُشيِنَأ ؟هللأ

 ًكرارِفك ساّنلا َّنِم ٠ رف :لاق فشأ َكَمِحَر ينذز :ُثلق ءَتوَملا َكّرطِف ٍلَعْجَأَو
 ةديرتْسأ ُتْيَهَذَف :لاق «مهتَعامجل كرات الو ءٌمِهِيلَع نعاط ريغ ةوسأالا نم

 . ربكأ هللأ :لاقو «بارحملا لإ َبثوف

 .ءايلوألا دحأ يفوكلا يئاطلا ريصن نب دواد «ناميلس وبأ دهازلا ةودقلا هيقفلا مامإلا وه )١(

 ىلع لبقأ مث «ةفينح يبأب ملعلا يف عرب «يأرلاو هقفلا ةمثأ رابك نم ناكو «تاونسب ةئملا دعب دلو

 .ةيبرعلاب مهملعأو سانلا حصفأ نم ناكو «هتيدب رفو «لومخلا رثآو «تمصلا مزلو هنأش

 (ز).(1377 /90) ءالبنلا مالعأ ربس .ةثمو نيتسو سمخ ةنس :ليقو «ةثمو نيتسو نيتنثأ ةئس يفوت

 . سانلا طسو يف تمصلاب اهيبري نأ دارأ هتعزان اميف هسفن بطاخي يأ 232

 (ز).ةوفصلا ةقفص نم ةدايز واولا (7)
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 ْنِم ُلِلْفُأ :لاق ؟ينصْوَأ :ّيئاطلا داودل تلق :سيردإ نب هللأ دبع لاقو
 ءنْيَذلا 3 ةمالَس عم ايندلا ني سلا َضْرا : لاق !ينذز : تلق ءساّنلا َةَفِرْعَم
 ٍلَعَجا :لاق ؟ينذز :ثثلق ءنْيَذلا ٍداسف ّعَم اينّذلاب اينّذلا له ّيضَر امك
 . ِتوَملا ئلع تطأ مث ُهَنْمَص موَيَك اينذلا

 ل ْتَحَبَطَف ءيلَعْفأف :لاق ؟امسد كل ُتْحََبَط ول :ٌدوادل ٌءالوم تلاق
 ءمهلاح لع :تلاق ؟نالث ينب ٌماتيأ َلَعَف اما : لاقف هب ثّءاج مت ًامْحَش
 ٌماتيألا ٍءالؤه هلكأ اذإو 013 دعلا يف ناك هّتلَكَأ اذإ ين ايلا لاق
 .ًاروخدَم ليلاعت هللأ دنع انل ناك

 دواد َدَعَقَف َةَّرانج يف َيئاطلا دواد عم انْجَرَح :لاق دهارلا ةقدص نع
 فاخ ْنَم : لاقف ملك نم ًاييزف اودَعَقَف ُثِماَتلا ًءاجف ( رفد يهو ؛ةيحان

 «ٌبيِرق ا لا
 2 ٍ؛ْمّلْعآَو ٌموُؤشَم ٌكيِلَع َوُهَف َكَبَو ْنَع َكلَعْشَي ام َُّك ّنأ ؛ يخأ اي ْملْعَأو

 0 الع نومَدنيو ءَنومَدَقُي امب َنوَحَرْمَي امّنِإ روبقلا َلْهَأ

 نوُمدْنَي دْنَي ٍروبقلا لْهَأ ِهيلَع اميف ٌنوسفانتيو َنوُلَِْ اينّدلا

 عدا : لاقف ؟َّكل 00 َتيِهَبْشَأ ول :ُهَل ٌتلاق ٌدواد 3 َّنأ يور

 بابلا 0 َلَعَفَف ثّداجأو ْتَدَخَّياَ .يل ًاناوخإ وُعْدَأ نأ و ينإف ُهاَمَأ اي

 :لاق ؟َتْلَكَأ ول :ُهّمَأ هَل ْثّلاقف «ىمهيلإ ُهَمَدَقَف فَلَخْدَأ الإ ليا ُدُمَيال
 . ىريغ هلك

 ُهَرْيَغ ُكِلْمَي ال ًارانُيد ٌةاطعأف ٌماَجَح ُهَمَجَحو
 : همالك نمو

 مهب يهتني تح َةَلَحْرَم َةَلَحْرَم ُنِماَنلا اهلي لحارم ٌراهْثنلاو ليْللا امّنِإ
 اهيدَي َنيب اَمِل اداز َلَحْرَم لك يف َمَدقُت نأ َتْمطَْسأ نإف .ْمِهِرْعَس رخآ ىلإ كلذ

 ٌكِرْفَسِل دّورَتف «َكلذ نم ٌلَجبْعَأ هاربر رد عاطقنأ ّنِإف «ٌلَعْفأَف

 امته قييييسسعلا سنن سل

 آضيأ وهو «ناتسلا :اهمضو ءاحلا حتتفب لنحلاو «طئاغلا 8 جرخسب يأ 00 هب ا )1(
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 . 0كّتْعَب دق رمألاب َكَنأكف :َكِرْمَأ نم ضاق َتنأ ام ٍضْمآو
 ءاماغ َنيئالث هنوف َتَكَمف مهو ٍةَمِي عي هنأ نع َتِرَو دق ٌدواد ناك

 95 يراوبلاو بشخلا عاب تح ٠ ءاهميسف ةريودلا فوقُس ُضْقْنَي َلَعَج تدفن امل

 ُ .ٍفْقَس ٍبفْضِن يف َيِقَب ايتح «َنيّللاو
 ىلع َكّلدَأ ًدلقَأ :َلاق ءريِسيلاب اينّدلا َّنِم تيضَر دقل :دوادل دامح لاق
 .ةرخآلا نع ًاضّرع اهّلُك اينُدلاب ّيضَر ْنَم ؟َكِلُذ ْنِم لق

 ام لثمي ايندلا ّنِم َّيِضَر ًادحأ ثيأر ام :هل لاقف فسوي وبأ هيلع ٌلَخَّدو
 َكِلْذَه رجالات اهويابلل ايالاب يور تترك ١ :لاقف هب َتيِضَر
 ْتْيِضَر امم ّلقأب َيِضَر يذلا

 . كنوُرظَتنَي ىتوَملا ٌركْسَع .لاقف 5 : ّلُجَر ُهل َلاقو
 1 ْعَمْسَأ ثنكف ٌريصف طنا يئاطلا دواد َنيبو انتيب ناك : : ةأرمأ تلاق

 طع كما 00 ليلا ٍفْوَج يف لوقي ُهتْمِمَس امّبُرو ادْهَي ال ليلا هم ةّماع

 ينم قثؤأ ٌكيلإ رطّتلا لإ يقوشو ءداهّشلا نيبو ينيب َفلاحو .مومُعلا ٌىَلَع
 0 ميركل هيأ كنْجس يف انأف تاَّذَللا نيبو ينْيَب لاحو «تاوهشلا

 .همّئرت يف مج اينُلا ٍميعَن َميِمَج ّنأ ئَرأف ؛ةيآلاب َمَنْرَت امير : تلاق

 نأ كاري ال نأ ءلغْا : ةيصوب يئاطلا دواد يخأ يناصوأ : كاّمّسلا نبأ لاق

 هتردق دق و َكنِم هيّرَق يف هيحَْسَأو َكَورَمَأ ثيح َكَدقْمَي ال ْنأو كاين ثيح ارلاعت

 . كيلع
0 

 ٌيطخ هذله :لاقف ؟ّلظلا ْئلإ نيهسلا: نم تبكي ول : هنخأ هل تلاقو
 .ُبَبكَت فيك ىردأ ال

 :لاقف «ٌفارسإ اذنه :هل ليقف ءًارانيد ماّجَحلا ئلإ َمَقَدَق ٌدواد َمَجَتْحَأو

 .هل ةءورم ال ْنَمِل ةدابع ال

 (ز).كأجاف يأ :كتغب )١(

 (ز) .ّيفْحلا ثوّصلا :ٌّنمجلا (0)
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 اوُلجَعَ اينُدلا َلْهَأ َّنِإ ؟ثماّنلا اهّيأ اي :ةواد تام َنيح ٍكاَمَسلا نبأ لاق
 ةبغدلاو «باسحلا ٍةَّدِش عم نادبألا َت َبَعَتو « سفنلا م مومهو «بلقلا م مومغ

 قّرخألاو 20 ةحار ُةَداهَّرلاَو رخآلاو ايندلا يف اهيأل بْنُ عم

 هنأكف «ٍنويُعلا َرَصَب هيلق ُرَصَب ئَشُع اذ دين / ام لإ لَ رن واد نإ

 ؛نوبَجْعت هني متنأف ظني هيلإ ام نورصبال مُكّناكو «نورظنت ةيلإ اه نيكل

 اينّدلا ئلع ْتَبَهَد ذَق َنيِرورْغَم َنيِبغاَر مكيلإ َرَظَ امل (ٌبَجععَي ْبَجْنَي مُكنِم وهو

 اهيلإ ثّدتْمَأَو ءمكّسْفنأ اهقِشَعو ءمكبولق اهّبُح ْنِم ثّتامو ْمُكَلوُفَع
 ام دواد اي ا يح ناك ُهَّنأل ؛ ؛مكنم دارا شحوتْسا « مكراصبأ

 اهتم ءٍلْذَعلا ىلع اهتْمّوق تح َتْمّصلا َكَسْفَن تعزل ؛كنأش َتَجْعَأ
 ديرت امّنإَو اهتْعْضَوَو ءاهّزازعإ ذيرت امّنإو اهتَلْذَأو ءاهتماركا د 5

 اهتأَمظَأو ءاهعبش كير امّنإَو اهَتْمَجَأَو ءاهتحار ديرت اه اهتبتتأو ءاهفيرشت

 مَعطَملا (1"َتْنَشَحو ٌّل دير امنإو َنَسْلَملا َتْنشَحَو ءاهّير ةيرت منو
 ريش نأ ّلبق اهتْرَبقو ةتيوتت نأ رق كلكش ّتَمأو ِدَييط ليرت امن
 ٌكسْفَنب تْبْعَرو وكذب ال ص ِساّنلا نع اهدكعو ةةيدخت نأ لف اهتيدعو

 كاميس ثناك «َتْبَلَط امب َتْرِفَظ ْدَه الإ َكُنْطَأ ام قر رخآلا ئلإ اينّدلا نَع
 4 ؛كنْيَد يف تْهَقف ٠ َكوَجَو يف الامس ْنَكَت ملو .كرَسو َكِلَمَع يف

 ْنوُتدَحَي مانا ثكرَت ؛ ثيداحألا تعمسو نوف سانا 2

 رايخألا ٌدُسْحَت دسحت ال :َنوُفِطْنَي سانا تكرتو ؛ ٍلوَقْلا نع تُسِرخو «َنوُوْرَيو

 !ةيده ناو ولا نم الو يطع ناطلّسلا نم لبقت الو ,رارشألا يكلف

 ساّنلا َعَم تنك ذِإ لوك ام شَحوأو ايلاخ هللاب َتْنك ذإ 3 اهلين
 ام ٌشَحْوَأ نوت ام سنو ٍءُنماّثلا ٌنوُكَي ام ُنَتآ نوح ا خاف ٌأسلاج

 دج تزواجو ْمِهِراَمْسَأ يف ىيرتاجملا دخ تروا عْنِماَتْلا 1

 َكَمْرَع َمَرَعوَأ َكَرْبَصَرَبَص َكِلئِمِب عِمّس ْنَمَف 0 يف نينوجسملا
 هع ها 9 حس سس سيلا خس مك عم ع يس يل سا مج يبل اس د ايلا ا م سان مس

 .بسنألا وه 52000 ١ <: هوفضلا 8 ةقص يفو يجب نساحأ يف اذك 001

 يأ «ٌبوشجمو ٌبيشجو ٌباشجمو ٌبِشْجو ٌبّْشَج وهف ماعطلا بشج :سرماقلا يف لاق
 (ز).(١/40١) سوماقلا رظنا .مدأ الب وأ ظيلغ
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 ؛َنيِدباعلا تنفتاو نيرخألا َتلَضَفو ءَتيضاملاب َتَقِحَل ْدَق الإ ٌكّئظَأ امو

 ةكصق الو:4 كدا هيف د 5 ةّلق الو ءٌكَتحت شارفالو «كباب ئلع رسال

 ماعطلا َنِمالو درا 000 َكَواشَعو لوادَغ اهيف وكي
 انيك كليب نيب امل هيف تدهز كّتكلو ؛ ىلب 0 سابللا نم الو «هّبْيَط

 ءاش نإ  َتَدَعَسَو «لجاعلا حورب َتْرِفَظ َتْلُمَأ ام بنج يف تلعف ام َرسيأ

 .اهُيجُع َكلْخْدَي اليكل َكتايح يف َكنَع ةَرهَشلا َتْلَرَع ٠ « لجآلا يف - هللأ

 َكِلَّمَع ءادر كّتتلأو «كِتوَمِب اثر َكَرَهَش ثم املف ءاهتنتن َكَقَحْلَت الو

 . كَمْ دَم َكََو نأ َتْفَرَع ؟ ٌكعَبَت ةرثك ويلا تيأر ولف

 : لاقف هربق نئلع كامسلا نبأ ماق هيلع ئلاعت . نأ ةمَحَر دواد نفد اك

 تقلص :اةيفح ٌموقلا لاقف ننوُماَني سانا ذ دإ ٌكليل ٌرهْسَت : تنك وادب

 ُنماَّتْلا ذإ ملسَت َتنكو ءَتقَدَص :اولاقف «نورسخي 0 ذإ حبر َتنكو

 ركب وبأ ماَق غرف اًملف اهّلُك هلئاضف 2 ٌتَفَدَص :اولاقف «ناوضروحت

 لب ْمَُدْنِع ام اولاق َساَّلا َّنِ ؛ُبَر لاق مث ئلاعت هللا َدِمَحَف ءيلْشهنلا

 0 قت ول و ؛ُهّللأ ءاومِلَع ام

 نت نب 3
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 ١2'يروثلا نايفس)

 ؛يروثلا نايفس :نولوقي َساّنلا ئرأ :نايفسل تلق : يبايرفلا لاق

 . وقتلا رْمألا اذنه ٌكَذلَم ؛ٌْتكَسا :لاقف !ّليَّللا مانت تنأو

 ءيش لك تمّرَقَ 3كم قيرط يف ّيروُتلا ُثيأر : ثياث نب واع لافو
 ا لام ةعبرأو 0 يلعن ىتح 4 هيلع

 ص ا تددَوَو 008 ع هللأ ٌتفخ دقلو خلاب نأ رحأ يل

 0 نأ فاس ؟ هلم

 نأ فاخخأ ءِتوّملا ٍةَرْكَس نم يلع ّدَّشَأ ٍنطاوَملا َّنِم ِنِطْوَم نم ام :لاقو
 . نسف تاجا "لف ةيفعكلا 0 ع ةلش

 ينلوان رد ًءاشعلا انيَلَص دقو نايفس يل لاق : طابسأ نب فسوي لاق
 تظقت جة سأف ن تمئنو ود ئلع ٌهَراسي مضَوَو هئيميب اهذخأف هتلوانف ةرَهطيلا

 كبع نأ اي :ثتلقف فّدخ ىلع هٌراسيو .هتيميب ةرهطملا اذإف دجفلا علط دقو

 ءّكفتأ ةّرهطملا هذنه ينتلوان ةنم ْلَرأ مل :لاق ملط دق ”جفلا اذنه ؟؛هللأ
 . ةعاسلا تح ةّرخألا رم يف

 ماني ناك ام «نايفس نم فز تةشاع ام : يدهم نب نلئمحرلا دبع لاق

 مامإ «مالسإلا خيش ءدهتجملا يفوكلا يروثلا هللأ دبع وبأ قورسم نب ديعس نب نايفس )١(
 .عماجملا باتك فنصم ؛هنامز يف نيلماعلا ءاملعلا ديس «ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ .ظافحلا

 ديعس قذاصلا ثدح لا هدلاو ءائتعاب ثدح وهو ملعلا بلطو ًٌافافتأ نيعسو عيس ةنس دلو

 . نيعباتلا راغص ىف هدادعو «نييفوكلا تاقث نم يروثلا قورسم ند

 . ةئيم نوتسو ثالث هلو تامو «نيعستو نأهث ةئنس نايفس دلو :عيكو لاق

 .ةئمو نيتسو سمخ ةنس :ليقو «ةئمو نيتسو ْىئدحإ ةنس لوأ يف نابعش يف يفرت
 (ز) . (5179 /90/) ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز). مّهرّثلا سدس ؛اهرسكو نونلا متفب :ّقْئاَذلا (؟)
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 ميمسس ١

 6 "ا

 راَكلا ني ىتيَر كاك الإ ُتْنْطَأ امو 0 ل ياحب لع ل ل

 امو .عاكبلا نم هتءارق عامس ميطتسأ ال ئتح ةَءارقلا نم هعنُمَي ءاكبلا ناكو

 .هْنِم ةبيهو ءايحتشأ هيلإ َرظْنَأ نأ ُرِ دقأ تنك

 1 ( يكبُي لَعَج ''”[5م لاَ هب َدَبْسَأ املف يدنع نايس تاب :لاقو

 ىنوتدل هاو : لاقف ضرألا نم ًائيَّش مَكرف ءبونذدلا ريثك َكارأ هللآ دبع ابأ اي
 .تومأ نأ لبق ناميإلا كلما نا تاغ ينإ ءاذ نم يدنع نوهأ

 2 ف 2

 (' "(حلاص نب نسحلا)

 :لوقي ٌناكو «' '”ليَلاب ٌمنَيال نال ؛ يداولا ُهْيَح هيَح :هل لاقي ٌنسحلا َناك
 ؛ ينْعَرْصَي يذلا وه ُمونلا َنوُكي ئتح الكت مانأ نأ ئلاعَت ولآ َنِم يختل ين

 لّبقي ال ناكو ءينْيَع 'هللأ دق ْرَأ الف ًامئان ُتْدُع هن ْتظَقْيتْسأ مث ْتْمْئ انأ اذإو

 ضد ني
 .ناسّللا يف ُهنم َّلَقَأ ٍءيَش يف ُهْدِجَن ْمَلَف َعرَولا اشتق :ٌنسحلا لاق

 2 3 ن

 دل ١ رمل اه هس سول شي -ه سلا هلل ب حشا . حس ب ب بش

 (ز).عمجملاو ةوفصلا ةقص نم ةدايز نيسوقلا نيب اه )١(

 (ز).(تلقف) لدب (ُّلْجَر هل َلاقف) : عمجملاو ةوفصلا ةفص يفو (1)
 يروثلا ينادمهلا هللا دبع وبأ مالعألا دحأ ريبكلا مامإلا ءيح نب حلاص نب حلاص نب نسحلا (7)

 .حلاص نب ىلع مامإلا وخأ دياعلا هيقفلا يفوكلا

 .ةعم ةنسس دلو

 (ز).(١07 /9) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نيتسو ًاعست شاعو «ةئمو نيتسو عسن ةئس يفوتو

 (ز).ةوفصلا ةفص نم ةدايز ءابلا (4)
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 (7١(تايزلا ةزمح)

 هنع ْئلاعت هلأ يضر

 « يكبيو ضرألا يف هيد ْعْرَمُي ةتدجَوف ةزمح ئلع ُثلخد : ميلس لاق
 .نارقلا اع ّيِعد دقو «تماق دق ةمايقلا نأك يمانم يف ةَحرابلا تيأر :لاقف

 ,''0ئرقؤهقلا ٌتْعَجَرْف .نآرقلاب َلِمَع نم الإ َيَلَع ٌلخدي ال : لوقي دنا ف
 ينَردَبَف هللأ يعاد كيبل : تلقف ؟تايزلا بيبح نب ةزمح َنيأ : ىمسأب فتهف

 «نآرقلا جيجض ُثعمسف ًاراد يِنلَحدَأف ءتلقف ٠ هللا كيب :لُك : لاقف لم
 ء ضيبأ رد نم ربتعب انآ اذإف «قرأو ْأَرْقا ٌكيلع نم انآ يع ٌتفقوف

 أَدرما : ليقف «تيئرف رضخأ لجريبز نم هيقارم ءًرفصأ توقاي نم ُةاَنْفَد

 رهافألا وهو # : تغلب املف أرقأ نع ىلع يردأ ال انأو تأرقف «ماعنألا ة ةروس

 : تلق ؟يدابع قوف 0 ثسلأ ؛ةزمح اي : يل لاق 11 : اعلا # -هدابع فوق

 0 ارا : لاق توا تاع --- ين ل :لاق 06

 0 .؟ةئارقلا هذ'ه َلأرقأ نم 0 همام كيشسح

 ارق نش لع. خت :قدص :لاقزو نحب ةعلق ؟نافيلس ارقأ ني 4 تقدص «لاق
 ا لاق ار نامحرلا دبع يبأ ئلع تلق ؟ يحي

 مهالوم يميتلا ةرامع وبأ ةءارقلا خيش ةودقلا مامؤلا ليعامسإ نب ةرامع نب بيبحح نب ةزدح )10(

 ءعرولا نيخث ؛هلل اتناق ؛هللأ باتكل امّيق آمامإ ناكو «يعبر نب ةمركع لوم تايزلا يفوكلا
 ئلإ ةفوكلا نم تيزلا بلجي ناكو ؛يسراف هلصأ «ضئارفلاو ثيدحلاب ًاملاع .ركذلا عيفر

 .زوجلاو نبجلا اهنم بلجي مث ؛ناولح
 .انغلب اميف ةنس نوعبسو نامث هلو ؛ةئمو نيسمتنو نامت هنس يفوت

 (ز).(٠9 /ال) ءالبنلا مالعأ ريس .نيلاعت هللأ همحر ةثمو نيسمخو تس ةنس يف هنافو حيحصلاو

 مسإلا اذنئهب فورعّملا عوجُولا عجر يأ : ئرّمهَملا مجرو افلح نئلإ جلا : ئرقهقلا )ع0

 (ز). عوجُرلا ّنِم ٌبْرَض ئرقؤلا
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 رب و.

 ءّىلع َقَدَص :لاق ءٌيلع كّيبن ْمَع نبأ :ٌتلق ؟نامحرلا دبع ابأ ْأَرَقُأ نم
 : تلق ١ ين اركأ نمو لاك كو دَمَحُم كين :تلق ؟ًاّيلع أرقأ نمف
 اي ىلا لاقف تكس : لاق ؟ليئاربج أرقأ نمو :لاق . زالت ليئاربج
 : تلقف هكا ل لاق ءَتنأ لوقأ 5 ام :تلقف «َتْنأ 00 ةزمح
 ؛ِنآرُعلب اولمَع اذإ امّيسال .نآرقا لأم ؛ةزمح اب َتْفَدَص :لاق «َتنأ
 .ةزمحاي ندا «نآرقلا ّلهأ ىبْحَك ًادحأ ٌبِحأ امو «يمالك نآرقلا ؛ةزمح اي
 َكِلْذ ُثْلَعَف دق ءكَدْحَو كب لف كيلا لافو "1" ةلاهلاو ىتطتفت ارا
 َكِلَذ دري مل هتأرق امك نآرقلا اره م4 كنود هو ,كقوف نم َكِئارظْني

 نم يناكمب كَباحصأ مِلْعأف ثرثكأ هدو ان لكما نلل تادَح امو ؛«يرْيغ
 يتّرَعو : :ةزمح اي «رايخألا َنوفطصُملا مُهَ ,«موي يلغِفو ٍنآرقلا لهأل يب

 هتعمس ًانْدَأ الو ءماعَو ًايلقالو ءرانلاب َنآرَقلا الث ًاناَسل ُبْذَعأال يلالجو

 نيأ ؟ةزمح اي : لاق ؟ئري ّنأو كناحبس َكُاحِبْس :تلقف ٠ هن انْيَعالو
 مهل هظّمحأ ينكلو ءال :لاق مم اظافحأ ؛تّراي :ٌتلق ؟فجاصتملا ران

 . ةَجّرَد ةبآ لكب مُهَل ُتْعَفَر ينوقل اذإف «ةمايقلا موي تح

 7# د نب

 سل ممم فيش كل_رادسلاه دس ادن ا اسال  ةهيسشسلا .. يجلس

 (ز).بيطلا نم عون ةيلاغلاو ؛هب َحطلت :بئطلاب مضت (1)
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 (١)0(رضنلا نب دمحم)

 :لاق ؟شحوتْسَت امأ :ّليق ءْنَجَأ :لاق ؟راّرُت نأ ُهَرَكَت كنك :هل ّليق
 .«ينركذ نم ُسيلج انأ» :لوقي وهو شِحوَتْسَأ فيك

 َنّيَبَنَت ايتح هلصافم ْتَبَرَطُصَأ ُثوَملا َرِكْذ اذإ رضّنلا نب دمحم ناك
 ْ . اهيف ٌةَدْعَحْلا

 ةزلا اهتم اومكم ةسسشإ وق" ةاينذلا نع فلا »كر ولق ُثوَملا َلْعَش : لاقو
 . هِصّصو بركب ْمهفِرَْم َدنَب ٍرورْس

 نا "7 ةتلطبلا تعبت امك ءدبلا ئلع ُْتَعْبَي عوجلا :لاقي َناك :لاقو
 رمل شالا (5) رك

 .يفوكلا يثراحلا نئمحرلا دبع وبأ رضنلا نب كمحسع (1)

 (ز).(110 /4) ءالبنلا مالعأ ريس .ةفوكلاب هنامز لهأ دباع
 .ماعطلا نم ديدشلا ءالتمالا :ةّنطبلا (؟)
 .نطبلا :رَشألا ()

 ؟



 23”( يلجعلا داَرَو)

 ب كدْيَع ؟ىالؤَم :لاق مث ٠ رح ل دش ركل اراك اذإا داك را
 يل

 ب كديع ؟يالوم ءْناَنَملا اهّيأ كقيفوتب اهيلَع ٌهنعأف ٌكتعاطب لاصتالا

 َءاَدْبَع ؟ يالؤم ءْناَنَمْلا اهّيأ هيلع مَع كلذ نلع عَ ٌكِطْخَس تانتجأ

 تام اًملف «َنوزئافلا َكريْحَب د اجو لس اان كونا ِءاجّولا ُميَظَع

 َدَحَأَف «ناحيكلاب شورْفَم ُدْحّللا اذإف «هتَرْفُح ف ؟ ل اول لمحو
 نوحورتيو مالا ودعي تي ل ايرطا اشوي يعم تكمف ءهنم ْمُهضْعَب

 + نياتلا 0 نأ ريمألا فاخ تح «كلذ يف 0 ردك (هيلإ نورظنيو

 يردّيال هِلْزْنَم نم هيمألا ُهَدَقَنو ءساّئلا َقَرَقو ناحيدلا كلذ لحاف ٌّلَسْرَأَف

 داهد فك

9 
 د ا

 د

5 
 ([خل

 د 2 دن

 )١( ةوفصلا ةفص يف يزرجلا نبأ هركذو اندنع يتلا عجارملا يف هتمجرت ئلع رثعن مل )١71/5(.)ز(

 )١( (ز) .هونقديل :ةوغصلا ةفص يفو
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 00 م نكن وب )
 هلع ىلاعت 7 يصر

 ْنِم اينّدلا يف تعطتسأ ام َكَتِبقَر صلح :ٌتاش انأو ٌلُجَر يل لاق :لاق
 .ًادبأ اهئيسن امف :لاق ءادبأ كوكفَم ريغ ةَرخآلا َريسأ َّنإف ءةّرخآلا قر

 نبل اهنم ثيقتسأف اهئيتأو ءَّالَسَع اهنم ثيقتسآف مزمز ثيتأ :لاقو
 , "07عام اهنم تيقتسأف اهئيتأو

 ام هيئيع ئدخإ يف ٌءاملا َّلَّرَن دق ةْنَس َنيرشع شايع نب ركب وبأ ْتْكَم

 . هلهأ هب دل هَ

 دنع امك ناك ْنِإف ءامُكل ىتّيحُص ْتَلاط َتَكَلَم اي :ُلوقي َناك َرْيَك املو >
 ا ْ . يل اعفشأف "ةعافش شأ

 .ًالّقَع َقّرْري ْمَل َمْلهلا بْلظَي ْمَل ْنَم : لاقو

 نيعبرأ ضرألا ئلإ ُهَبْنَج ْعْضَي ملو انس نيس كاوا ه0 ناو ع
 َمَتَح دقو ؛ِكيكُِب ام :اهل لاقف كتخأ تحب ؛ ؛ةافرزلا ةنرضح قلوية
 . ؟ةمتخ َفلأ َرْشع ةينامث ةَيواَلا هذه ىف كوش

 «ةئس َنيعبرأ كيبأل م عيضي للاعت ع ؛كيكبي ام :لاقف هنأ ىكبو

00 

 0 ا مخ يي و 0000 : تلقف كس

 «ثدحسلا «هيقفلا «ءىرقملا .«طانحلا يفوكلا مهالوم يدسألا ملاس نب شايع نب ركب وبأ )١(
 لاق ءةبعش :اهرهشأ لاوقأ همسآ يفو «بدحألا لصاو ئلوم ؛مالعألا ةيقبو «مالسإلا خيش
 ةنس لوألا ئدامج يف ةفوكلاب يفوت «نيعستو سمخ ةنس تدلو :لوقي هتعوس :متاح نبأ

 (ز).(١8 /؟) ةرفصلا ةفص :(446/4) ءالبتلا مالعأ ريس .ةئمو نيعستو ثالث

 قدص يف نأشلاو دقي هلأ لوسر قدصو .هل برش امل مزمز ءام نأل هلأ همحر هتينب كلذو (؟)
 , ةينلا



 :لاق ؟اذنه َتْلِي ميو :ُتلق ءاينُدلا ٌلهأ هلُكأَيال َهَنَجلا لهأ ٌماعط اذه
 اهنم ةليل لك يف ُمَتْحَأ َهَنَس نونامثو تس ّىلع ْتْضَم دقو اذله نع ينلأست
 .نآرقلا

 #2 7 نت

 ؟1(سيرد] نب هّللأ دبع)

 لاق ْتْمَق اّمَّلَق سيردإ نب هللا دبع َدنِع ُتنُك :عيبرلا نب نسحلا لاق
 ينم ٌبتكت َكْنِإف ؛لأشت ال :لاق ْتْيشَم اًملف «'"'”ٍنائشألا رغَس نع ْلَس :يل

 .ةَجاح ثيدحلا ينم عَّمسَي نم َلأسأ نأ ُهَرْكَأ انأو «ثيدحلا

 تفيكف هَل كلذ َفرْعل ٍلجَر ىلإ عطقنأ ًالَجَر نأ ول :سيردإ نبأ لاق
 . ضرألاو تاومّسلا هل ْنَمِب

 نب 2# 4

 وبأ مالسإلا خيش ةودقلا ءىرقملا ظفاحلا مامإلا نمحرلا دبع نب ديزي نب سيردإ نب هللأ دبع )١(

 , ةكح ”ةلضاف اذياع ناكو «ةئمو نيرشع ةنس دلو ءيفركلا يدوألا دمحم

 (ز).(87/9) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعستو نيتنثأ ةنس ةجحلا يذ يف ةفوكلاب يفوت
 (ز).يديألا هب لسغت ام وهو (1؟)
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 (١'(حارجلا نب عيكو)

 هنع ْئىلاعت هللأ ىضر

 لإ م 0 «بارتلا ىف : ةهجو رقع انيَب لَحَدَه ٠ و خ2 ظلغأ

 هلق كطا ت ام أل راق هبْذْذِب ًاعيكو دز : لاقف لجّولا

 يي قالّصلل وهسلا يَتْدَجَسَك تايقفر روشل رطفلا ةاكز : عيكو لاق

 .ةالّصلا نايضقل 5 ويقل ث2 ايك امك ءموّصلا ناي

 2 د د

 ("”كامسلا نب حيبص نب دمحم)

 .هًبسكت اميف ٌكَسْفن ٌلَعِجأ «حابرألا بسك يف وُدْمَت امَّنِإ .مدآ َنْباب

 :انهلثم سكت نكات
 يناثلا نع منكما نم أَلا ممْجَأ ن نمو ةدابعلا 0 ا وق ٌرْبصلا ئطتمأ نم

 نمو كل َقدُو ريخلا ٌبَحَأ ْنَمو ف ؟!هجمَرَم لوي ْمَل هش هنأ نمو

 . هِسفن ظح أطخأ دَقَف ا ل تح هكلا يك

 نب ورمع نب ثراحلا نب نايفس نب ةمجمج نب سرف نب يدع نب حيلم نب حارجلا نب ميكو )١(
 .مالعألا دحأ يفوكلا يساؤرلا نايفس وبأ قارعلا ثدحم ظفاحلا مامإلا «ءساؤر نب ديبع

 .ةليل لك نارقلا متخيو رهدلا موصي ناكو ءةئمو نيرشعو عست ةنس دلو

 .ةنمم نيتسو ًايئامث شاع «ءاروشاع موي ةئمو نيعستو عبس ةنس يفوت

 (ز).(٠14١ /9) ءالبنلا مالعأ ريس

 .يفوكلا مهالوم يلجعلا حيبص نب دمحم سابعلا وبأ ظاعولا ديس ةودقلا دهازلا وه (1؟)
 (ز).(758/48) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نينامثو ثالث ةنس كامسلا نبأ يفوت

 .اهحالصإ :اهتمرم (*6)



 كِييِنالع يف َكّبقَرو َكِتَريرَس يف كين َوْه يذلا ؛هللأ ئوقتي َكيصوأ

 ملغأو «كيلع هيرو ٠ َكْنِم برع ِرْدَِ فخ تالا عدلا نا هلَعِجَأف

 َكُرَذَح ُهنم مظنيلف «هريغ ٍناطلس ىلإ هِناطلُس نم ج ركن نيل «هنيعب كن

 نمو ءقَمْحَألا نم هنم ْمظْعَأ لقاعلا نم َبْنّذلا نأ لغو ٠ َكّلَجَو دنم وبكل

 يف ماني ال ليلّدلاو ا ءآلدأ انْحَبْصَأ ْدَقو ؛لهاجلا َّنِم هنم ْمَظعأ مِلاعلا
 .َنيجلاتلل ٌقيرطلا ّنوُفصَت وتم ئَتَحا : لوقي 00 ئسيع ناك دقو ءرْحَبلا

 'نوطرتزتو ٠ . مكيارَش نم ضوعببلاَنوُمَص ؟َنيِرّيَحَتْملا ِةَّلَحَم يف َنوميقُم مدنأو
 ٍفَروَخُم ْنِم مكو «هلل سان , للاب ٍركذُم نِم مك ؛يخأ ْيَأ .اهلامخأب لامجلا

 باتكل | ٍلات نم مكو هلآ ّنِم قاف هللأ ىلإ عاد ْنِم مكو .هللأ ىلع ءيِرَج , هللأب

 . هللأ ٍتايآ نم ٌحِلَسْنُم ل 1

 ٍروُدلا يف ٍروُدلا ّلهأ َتْيَآ ْدَ «ٌكيلع َمَم ْنَم هب ُلُكأَت َكيَيْحَل نيب َكُعْبَس

 ؛مِهيلَع ليلا ىَرَج قو ؛مهل يثرت امف «روبقلا يف روبقلا ّلهأ تِيطاعت ئتَح
 تدركذ اذإ «مُهْنَع قّرخلا لأ مُهشْبن ئرت امّنِإ تن ءمُهشبنت انهاه تنأو

 . مهتشبن دقف مُهيِواسَم
 اَمأ :يلالخ ثالث ٌكيخأ يف ٍلوَلا ِكْرَن ئلع َكلدَي نأ كل يعبي هن

 كاخأ تكد اذإ كير َككّنظ اَمَق كيف وه ِرْمَأب مرْكذت نأ َكَلَمَلَف ؛ةدحاو

 اماكحيشأ ُدَمَأ كلف هنب ْمَظْعَأ كيف َوُم رئاب ةركذ َكّلعلو !كيف وه امب

 ذإ ٌهؤاَرَج اذنهقأ ؛ٌهنم للاعت هللأ َكافاع لق ة ٍرمَأب ُهركَذَت َكَّلَعلو ءَكاَيِإ هتْقَمل

 . كافاع 0 دّمحأو ةلاعأ : محْرا :َتْعِمَس امأ ؟ءلافاع

 . اهنع هيفاجتل اهتَرارَم ةّرخآلا ُهْيَعَوَج َءَج ؛اهيلإ ِهِلْيَمل اهتَوَالَح اينّدلا ُهيَقاذَأ نم

 هيفا ناش هدام ةناعو َتْوَملا قاذ ٍلجَرَك َنوكت نأ تغطتشأ نإ

 . لَعفأف ةدان ا ةدعلطب فيسات
 ريع ينبع ف يم

 َّنِإو ءأماقَم ئلاعت هللأ ىَدَي َنْيَب كل َّنِإ َنينمؤُملا َريمأ اي :ديشكرلل َلاقو

 (ز).نرعلتيت :يأ ؛نوطرتشستو :ةرفصلا ةغفص يفو )١(
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 ؟راّثلا ئلإ ْمأ ةّنَجلا ئلإ ءَكُفَرَصْنُم َّنيأ ئلإ نظاف افَرَصْنُم َكِماقَم نم َكَ
 . تومي داك تح نوراه ْئكبف

 َكَتْيَصَع تنك ْنإو ينإ ؛مُهّللا :لاق قافولا .كاّمسلا نبأ ٍتَرْضَح امل
 . كعيطُي نم م كليف ثحأ ُثنُك ُدَقَ

 37 نك 4

 (7١(ةيفوكلا ناسح مأ)
 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ءناكح أ :اهل َلاَقُي ةقوكلاب ةأرمأ نايفس َرَكَذ :كرابملا نبأ لاق

 وتلا اهل لاقت ,"7قلحَخ ريصح راو نيب اك و حن ايات
 : تلاقف ِكِلاح ِءوُس نم اوي ِكمامعأ ينَب ٍضْعَب لإ "”ةَعقُر ِتْبَتَك ْؤل
 0 رَبْكأ يِبْلَق يفو طم ينبع يف تنك دق ؛ُتايفسا

 يضقَي الو ٌرِدَقي ْنَم لأسأ فيكف ءاهيف مكْحَيو ءاهكِلْمَيو ءايدعردت ُرِدَقَي
 ٌةَلْغاَشَتُم انأو ا نأ ُتحَأ ام هللأو ؛نايغَُس اي !؟اهيف 0-0

 .اهب َجّوَرَت َنايفَس َّنأ ينغلَبف :لاق للأ ٍريغب هلأ نع هيف

2 1 3# 

 تاذ تناك :لاقو )1١٠١-7١٠١( ةيناثلا ةقبطلا نم بكاوكلا يف تركذ ؛ةيفوكلا ناسح مأ )١(
 .اهنوروزي امهريغو كرابملا نبآو يروثلا نايفس ناكو ؛ةداهزو فوصتو عروو ةدابعو داهتجأ

 (ز).(1848 /7) ةوفصلا ةفص )١17/١(( ةيردلا بكاوكلا

 (ز).ٍلاب يأ (0)
 (ز). بّتُكت يتلا عاقّرلا ةدحاو ٌدّضلاب ةعقُّرلا (1)
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 (١!(يروثلا نايفس مأ)
 اهنع ْئلاعت هللأ ىضر

 .يلّرْغِمِ َكيِفْحَأ انأو ّملعلا بلطا ؛ َّتنُب اي : "20 ْثلاق

 ةَدايز َكسْفَت يف ئرت ْلَه زظْنَأف فرخأ ةَرْشَع َتَتَك اذإ ؛َّيَنْباي :هل تلاقو

 . َكُعَفْني الو كا هدب 0 لفلم كيل 2 هل ذر ؟ةرهرم كيلير شنت ى
3 3 2 

 ري و هَ

 (9(سباهولا دبع نب ٍليضف تحخا)

 اهنع ئلاعت هلآ يضر

 0 ةينثف اينألا بلطي ْلْجَولا مَ ءاينُلا َّنِم ُبَرَْأ ةَرخآلا : ثلا
 اريتتفا ةعكلا تلطو 3237 لانيذل هلعَلو هلام قافنإو «هْئَدَب ُبَعَت هيف

 َبعَتُي وأ الا ىف وأ ًارفس ءيشنُي ا ريغ نع هين ندخل[ يف]وعاَط

 .مللأ َدنِع ام َكَردَأ ْدَق َوُه اذإف ءللأ ةَعاط ئلع ّعَمْجَي ْنأ الإ َوُه ام ءآنَدَب

 جورخ الإ ٍروبشلاَو ٍلْيَولاِب ئدانن وأ َرورّسلا ئرن نأ َنيِبو انَْيَب ام :تلاقو
 .نادبألا نم حاورألا هذنه

 رظنا ؛ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ اهركذو ءاندنع يتلا مجارملا يف اهتمجرت ئلع رثعن مل )١(

 (ز).(189 /7) ةرفصلا ةفص
 (ز).نايفسل يأ :هل تلاق (؟)

 رظنا ؛ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نيأ اهركذو ءاندنع يتلا عجارملا يف اهتمجرت ئلع رثعن مل (”)

 (ز).(89/7١) ةرفصلا ةفص

 (ز).ةوفصلا ةفصو ؛نساحملا نساحأ نم ةدايز نيسوقلا نيب اه (4)
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 (7١(ءادوّسلا ةنوميم)

 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ل :ديز نب دحاولا دبع لاق

 تلق ءءادوّسلا ةنوميم ٍةنَجلا يف كيف َكَقْفَر زن :لوقي الئاق تيأرف َةْنَجلا ىف

 يقيفر ينيب : نأ ٍلايل ثالث َلَجَوَّرَع
 نيأو :تلق ها

 : ليقف ؟اهنع ُتلأسو «ةفوكلا ئلإ ٌتجرخف رك ٍنالف لآ يف : لاق ؟َيه

 'ةَمِئاَق يه اذإف ؛ ُتْجَرَحَف 3 (؟7لابجلا ىلإ م جرا ءانل ِتامينغ وو ةنوُنَجَم يف

 عم مَنْعلا اذإو «ئئرشت الو عابتال : اهيلع بوتكُم ٍفْوَص نم بج اهيلعو ؛ يلَصُت

 رو يأ اًملف ءَباَئَّذلا ٌفاخَت مدغلا الو ىَنَعِلا لكأت ُتاَئَّذلا الف «بائّذلا وها ثا
 مث ٌدعوَملا امنإ ؛انهنم دعْؤوَملا َنسْيِل «ديز نب أي عجذا : تلاق بث ءاهِتالَص يف

 ور َّنأ َتْمِلَعامأ :تلاق ؟ديز نبأ ينأ ِكَملْعَأ ْنَمو ؛للآ ِكَمِحَر :ثلقف
 وعم ٍ

 ذونج

 لاق ّمُ ؛ظَعْوُي ظعاول ؛ انو : تلاق
 «ينيظع : تلق «َفلَتْخَأ اهنم َركانَت امو ءَفّتأ اهنم َفَراعَت امن (ةدنجم

 ا يا و

 يأ دع 2 نم ام :ُهَّنأ يمل ُهَّنِإ ءاهيف ام ٍنوُتْكَم موثكمب َكربَخل كحراوج

 باف ًائيش اينّذلا نم

 ةّشخَولا سّنألا َدْمَبو َدْمْبلا بْرَقلا َدْعَب

 باستخال اق ًاظعاواي

 يَفَّسلا تنأو نئيهثت

 0 م كا ا
 يداسمتلاو حلا نع ئهنت

 م هداج ا

 ةلدكو: كنه وللا تح يلام أ لس لإ ان دبلإ نت
 رب

 :ًارغش لوقت ثأشنأ م 3 ٠

 توتالا نع انو ُرِجْرَي
 بئيجعلا ٍرَكنُملا نم اذنه

 بيرق نم تيب وأ ' قل

 بولقلا ّنِم قذص عقوم

 ريك يتلا يف تننأو

 ءبائّذلا نم 0 معلا الف «منغلا ْعَم ب َتاَئَّذلا هذه ئرأ نإ :ٌتلق

 )١( ةفوكلا دا اا ةنونجعملا . 17111 )/7 01

 (ز)  (لابجلا) لدب (ناّبججلا) :ةوفصلا ةفص يفو ءنساحملا نساحأ يف اذك (؟6)

  0(ز) .(كبلق) لدب (كبيع) :ةوفصلا ةفص يفو .نساحملا نساحأ يف اذك

5 



 نيبو ينيب م كم ينإف ؛ يْنَع كيلإ ا 0 لكَ ُباّذلا الو

 ل د 2#

 د0 ٠ ألا

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 تثق نإ : "”لاق ؟مَلَب ام مكيف : فتخألا َمَلَب م :ناوفص نب دلاخل ليق
 ناك * لاق ؟ثالغلا ام : لاق «ةدحاوف َتْعَش ْنِإو «نيتنثأف تعش ع نِإو ءانالثف

 ءريَخلل ًاقْفَوُم ناك :لاق ؟ناتنثأ امف :لاق اح الو قو الو ازكي و
 .ًاناطلُس هِسْفَت ئلع ِساّنلا دس َناك : لاق ؟ةدحاولا امف :لاق رشا َّنِم ًاموُصْحَم

 .يدنع نم َموُقَي ْنأ َدْعَب ِءوُسِب ًادَحَأ ُتْرَكَذ ام : ٌفتخألا َلاقو

 ةءاخإ الو ؛ ليخبل ةلئخألو .دوسحل ةحاّرالو ٍبوُذَكل ةَءورُمال :لاقو

 . قلخلا ءيسل ددؤس الو «ٍلوُلَمل

 ينْيَع ْتَبَهَذ ْدَقل : فنحألا هل َلاقف ءسرض َعَجَو هيخأ نبأ هيلإ ئكششل

 20 ع اذإف ؟؟اهتكف ةروسكم ةَج 5 ؟ءارمألا يتنأت الأ : "ل َنليقَو
 . مهنايتإب ْعَنصَي ام اذنه لثم هيجي ناك نم :لاقف

24 2 2# 
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 ملاعلا ريبكلا ريمالا ءرخص :ليقو ؛كاحض همسأو «نيصح نب ةيواعم نب سيق نب فنحألا )١(

 فنحألاب رهشو «لثملا هددؤسو هملحب برضي نم دحأو ءميمت ديس «يميمتلا رحب وبأ ليبنلا
 ليلق وهو ءرمع ئلع دفوو هوكي يبنلا ةايح يف ملسأ «ليملاو جوعلا وهو هيلجر فنحل

 قارعلا ئلع ريبزلا نب بعصم ةرمإ يف يفوتو «نيفص موي يلع شيج داّوق نم ناك «ةياورلا
 (ز).(43/4) ءالبنلا مالعأ ريس .نيعبسو ئدحأ ةنس :ليقو «نيتسو عبس ةنس

 كل تفذح تئش نإو ءأفلأ كتثدح تئش نإ :لاق) :يهو ةديفم ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو (1)

 .خلإ (.. .تئش نإف :لاق ءًاقذح يل هفذخا :لاق ءًافذح ثيدحلا

 (ز).(اهبكف) :ةوفصلا ةغفص يفو ()

 (ز).رْبْخلا نم ْمطقلا :ٌرَسِكلا (4)
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 21من كلبع نب رماع)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 0 ٍنوُدِب ئقتنل َراَلا َّنِإَو , ملص ام ٍنوُدب ُكَرْدََل ةّنَجلا نإ : ليق

 ٍ ئلاعت ملل 0 توج دإف :ٌندهَتْجأل ذآو من دَدِهَتْجَل هللأو : لاذ

 لآ كف

 .ىلهج لعبف ة راثلا تلو نإو

 يل امو :لاقف ؟يكبتو توما ّنِ ْعَرْجنأ :هل ليقف ع ريحا اك
 ًاصرحالو ءِتوّملا َّنِم ًاعزج يكبأ ام هللأو ؟يّنِم َكِلذب ُقَحَأ ْنَم و ؟يبأل

 . ءاتشلا ليل مايقو : رجاوولا اَمَظ ئلع يكبأ نكلو يكايند لع

 :لوقيف مايقلا لو نم ٌهاقاس ْتَحَْفَتنأ دقو َنسلَج ص اذإ ناكو
 .ءانعلا ٌبَمْذَي نأ كَشْوُي «تقلخ اذنهلو عتارمأ اذ'هب ؛ ا

 ّنَْفَحْرَأل "274 يبو روف ءووُس 0 ئوأت اي يمر : هسفنل لوقي ناكو
 . َناَعْنأل كم ْنِم ّضْرَألا ّسَمَيال نأ ُتْعطَبْسَ ِنِئَلو ءِريعَبلا فوحُر كب

 َراَثلا نإ ؛ َهُهّلل : يدانيف ْموقَي / 0 «يلقملا ىلع بلا ْئّواتَي مك راي مل 1

 . يل *فغأف موّدلا نم ينتَحْنُم لَ

 :5ل لاقي يسبح دباع يداولا يفو ءعابسلا يداو :هل لاقي ًايداو طبمو

 اذ'اه ال «نايلصُي 60 [ةحلان يف ةيمحفو] ءقةيحان يف ماع درغنأف 100

 مهيب بص مسا اد اسس داس سوم لد حاحا سس ذأ اس دس + سس سس مسه مس عب -

 .يرصبلا يربنعلا يميمتلا ورمع وبأ :لاقيو «هللأ دبع وبأ دهازلا يلولا ةودقلا سيق دبع نب رماع )1١(
 .ةمألا هلاه بهار اذنه :لاقف رابحألا بعك هآر «نيعباتلا دابع نم ةقث ناك :ىلجملا لاك

 . سانلا ءىرقُي سيق دبع نباب فرعي يذلا هللا دبع نب رماع ناك :تاءارقلا يف ديبع وبأ لاقو
 (ز) 1١5(. /4) ءالبتلا مالعأ ريس .سدقملا تيبب هربق :ليقو «ةبواحم نمز يفوت

 (ز).رصحلا :ةدايزب ةوفصلا ةفص ىفو (؟)
 (ز).(يِبَر) لدب (كَبَر) :ةرغصلا ةفص ىفو ()
 ًارماَض اَفِنَبُم ايندلا نم َيُرْخَي نأ :انه دوصقملاو ءيحشلا :ةَمْعُزلاو ءمحشلا ريثكلا نيمسلا :ُمدّرلا (4)

 (ز). هنكمأ ام

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تبثملاو «نساحألاو نىاوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام (60)
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 ع امم 1و
 تقو ناك اذإ موي نيعبرأ اذاه ئلإ ٌفِرَصنَي اذنه الو اذنه ىلإ فرص

 ىلإ أموُي نيعبرأ َدْعَب ٌرماع فّرصنأ 0 «ناعّوطَتَي البق هن الع ةضيرفلا

 ةكيلع تلا لاق «يٌمَهو ينعد : :لاقف ؟هللأ َكُمَح ري تنأ نم :لاقف ةمّمح

 يف نم ٌدبعأ َتنأل ؛ يل ٌرِكَذ يذلا ةمَّمُح َتنُك نئل لاق «ةمَمُح انأ :
 ةذلّصلا تنقاؤم: الولو: اضم ين :لاق ؟ٍةَلْضَح ٍلَضْفَأ نع ينررخأف 3

 ْنَمَف . ينعدت ال ضئارفلا كلو ُفاقلأ اوتح ًاشَرَتْفُم يِهجَو ندجا نأ تحال
 يذلا ًارماع َتْنَك نإ : لاق «سيق دبع نب ٌرماع انأ : لاق ؟ لأ َكُمَحْرَي تنأ

 ّنكلو ْرّضَقُمَل نإ :لاق ءٍةَلْضَح ٍلَضْفأب ينريخأف «ساّنلا دبعأ تنأف ؛ ؛ يل رك
 ةتفنتكأف ؛رْيَغ ائْيَش ُباهأ ام تح يِرْدَص يف ئلاعت ننأ ةبيه ْتَمَظَع ٌةَّدحاو

 رماعو فيَبْكْنَم ىلع هيدي َمْضَرَف هْفلَخ ْنِم ٠ هيلع َبَْوَف اهنم ْمُيَس ُهاتأو عابسلا

 ء[ل .رها 4 5وُهَشَم هَ كد شال هَل عومي مي كيد :ةيآلا هذنه ولتي

 ؛”ماعاي هللاب :ةمّمح لاقف ءَبَهَذ هل "”ثرتكيال هنأ ُمُبَسلا ئأر املف
 .ةررع هكاشا نأ لَحَر رغرشا نه يحتفألا لإ :لاق ؟تيأر ام ٌكلاه ام رم

 نع لون .مهقيرط ئلع مهيدي َنيب ُدَسَألا ْمُهَسَبَح ْدَق ةلفاقب رماع ّيَم ريبإرل ص سا

 ًءاش ْنِإ ىشأ بالك ْنِم ٌتْلَك َوُْه امّنِإ :لاقف ءَكيلَع ٌفاَحَن :اولاقف ءهتياد
 دال سذاب دحأ تح نكت تنك فكي انا اش ]ور ثطلم ةطلسم نأ
 . ةلفاقلا ٍتّراجو قيرطلا نَع ء ُهاَحَنْف

 «يسمُي ئتح ماني امف ّموُنلا ٍراَنلا ٌرَح َبَهْذَأ :َلاق ُراهَّتلا َءاج اذإ ماع ناك

 .؟”ئرّسلا ٌموقلا 6 ”يَلْذَأ فاح ْنَم : لاق ٌليَللا َءاج اذإف

 كي يناّضَرو .ةييصُ لك ّيَلَع َلهَس آب ئلاعت هلآ ُتْبَبْحَأ :لوقي ناكو
 تدقما اهيفيلع تشتما اه كاثإ يبُح ّمَم يلابأ امف ءَةِّيِضَن

 (ز).«ناك) لدب (ءاج) :ةوفصلا ةفص يفو )١(
 .هب يلاي ال ينعي :هل ثرتكي ال (؟)

 .ةعاطلا يف رمشو دهتجأ ؛دارملاو «ليللا لوأ نم راس :جلدأ 2١

 (ز).ًاليل ئيّعلا :ئرشلا (:4)
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 ىلع يلابأ ال َدهَتْرَكَذ اذإ ؛ئلاعت هللأ باتك يف ِتايآ ا :ٌرماع لاق

 :تسنما وأ تكتمأام

 . [؟ :رطاف] وشب نم مَ ليم الف كيا اهل كِيْنُماَلف ٍةَمحَي نو نسال هلأ حسفياَم »
 ,[117 :مانلا] وها مل كدناَكس المر َكَسَسِمَي نإو #

 ش1 قالطلا] ا, ارش رسع قع هللا لمستم »و

 .11 :دوها اَهَفّرِر هَ َلعاَل ضال يف ميد نم امو#
 .اينّذلا يف ًانْرَح ٌْقلّوْطَأ نجلا يف ًاحَرف ؛ ديلا ٍلمَأ ٌدَشَأ َّنإ : َلوُقَي ّناكو

 هللآ ٍفَخَي مل ْنَمو ءءيَش لك هنم فاخأ ئلاعَت هلأ فاخ ْنَم :لاقو ٍ

 .ءيش لك ْنِم هللا هقاخأ

 ْئلإ كبرقُيو ءاينذلا يف َكَدهْزُيو 0 ف كقض انهن َكَنلَع : لاقو

 كَمْ ٌةرخآلا ْذْخََّتو ءَكَكَم اينّدلا يف ُرّصَقت : :لاق ؟وُم ام : لبق لَجَور ع ذأ
 0 نوم كيلإ ع عيش 0 مَ َكِلْذَك تى اذإف كلعْفب َكِلْذ 0

 لكل ّعَبْصَأو «ةهقاوسأ ىلإ ْنِساَتلا ادَغ ؛ٌههّللا :لاق حبصَأ اذإ ّناكو

 . يل َرِفْغَت نأ ّبَر اي كيلإ يتجاحو «ةَجاَح مهنم ٍءىرْمَأ
 ن 3 2

 5ظظْ



 ©0(عيفرلا همسأو يحايرلا ةيلاعلا وبأ)

 انآ كلك كلاعت شآ رثكلا لدن ال: 36 غ2 تاحكضأ لنا: نق
 ا هَل تلمع ْن م لإ نلاخ
 ماني هن َنآرقلا ُلُجَولا َمّلَعَتَي نأ ٍبونّذلا مَظْعَ (""[نم] دع 9 0#
 .ةانيب نع

 3 د 2

 (7(ىشاقرلا ديز نب ليضفلا)

 مُهَنوُد َكيلإ ٌُصْلْخَي َرْمَألا َّنإف ءَكِسْفَت ٍتاذ نع سال كيما : لاق

 انف الو حَتْلُك ام َكَلَع ٌظطوُيْسَم ُدَّنإف ةتيكوب كتكي 0

 . ميدق ٠ ذل ةئيدح َةَئَسَح نم ًاكاردإ عرس الو الط َنَسْخ

 د » دن

 .مالعألا دحأ يرصبلا يحايرلا ةيلاعلا وبأ رسفملا ظفاحلا ءىرقملا مامإلا نارهم نب عيفر ةيلاعلا وبأ )١(
 .هيلع لخدو هنع هللأ يضر يدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ملسأو ؛باش رهو ديب ىلا نامز كردأ

 يفوت :يراخبلا لاقو «ءنيعست ةلس لاوش يف يفوت :ةدلخ وبأ لاق «نيعباتلا رابك نم هدادعو

 (ز).(584/5-586) بيذهتلا بيذهت 7١١17(: /54) ءالبنلا مالعأ ريس .نيعستو ثالث ةنس

 (ز) . ينارعشلا تاغطو .عمجملاو ؛ةرفصلا ةفص نم ةدايز نيسرقلا نيب اه (1)

 ةرمإ يف ازغ «ةرصبلا لهأ دابعو ؛نيعباتلا يمدقتم نم ؛ناسح وبأ يشاقرلا ديز نب ليضفلا (2*)
 . تاورغ عبس هنعع هللا يضر باطختا نب رمع

 (ز).(7١٠ /”) ءايلوألا ةيلح ١78(2 /9) ئربكلا تاقبطلا

 *؟ن هن



 (17١!(نايح نب مره)

 . ميرك هلأ ئصَعالو .ٌييكح ةرخآلا لع ايِنَّذلا َرثآ ام :لاق
 ينمْؤلت التل َلَمَعلا كت هذآ خل رانا لم نم َكْنِإ :يل َليق ْوَل :لاقو

 َتْعَبَص الأ ؟َتْلَعَف آلآ : : لوقت يِسفن

 ةركف كلا ثلا 520 : لاق نّسَحلا ِنَع
 مر لاق .يّبَر ْنِم وجْرَأ اَمِل ىشنأو ال : رماع نبأ لاقف ؟رَجّشلا هاد

 دياكأ ْمّلو ارغب يَ مث ُهَلِاَولا هذله يك مَرَجَش ين تدل هللاو يكل
 . راثلا ئلإ امو َةّنَجلا ليلِإ اَمإ «ئربكلا ةيهاّدلا قاخأ ينإ رماع َّنْي اي ,باسجلا

 د 2# د

 ("!(ءابهصلا وبأ : ميشأ نب ةلص)

 ينفي اميف َكَدَّهَزَو «لىقبي اميف هلل َكَبْعَر :لاقف «يل ٌعْدا :ًةلِصل ٌلُجَر لاق
 .ِهيَلَع الإ نيِّدلا يف ُلَوَعُي الو «ديلإ الإ ٌنَكْسُيال يذلا َنيقيلا كل َبَهَوَ

 رهو ا 0 يالا يداي

 ُءاسّنلا ٍتَعَمَتْجآَف ليقف هَلِص َمَدَقَتَمُد ءَلِيق ئتح لئاقف َلَمَحف ءَكَبِسَتحأ

 باطخلا نب رمعل ًالماع ناك «نيدباعلا دحأ يرصبلا يدزألا :ليقو .يدبعلا نايح نب مره )١(
 (ز).(غ/8/5) ءالبنلا مالعأ ريس «ةدايعو لضف هل ءةقث ناكو ؛هنع شا يضر

 «تباثو «نسحلا هنع ئرر ءروهشم يعبات ؛ةرصبلا لهأ دايع نم ءابهصلا وبأ يودعلا ميشأ نب ةلص (1)

 ؛لارش يف نيعبسو سمخ ةنس .فسوي نب جاجحلا ةيالو يف لباكب ًاديهش لتق .ةيوذعلا ةذاعمو

 نيثالثو ةئم نبأ وهو «نيثالثو سمخ ةنس ناتسجسب لتق :ليقو «ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف :ليقو
 (ز).(١/89) راصمألا ءاملع ريهاشم ؛(177 /#) ةباصإلا 1: +غا//() ليدعتلاو حرجلا . ةنس
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 نإو نك اي“ هدد ديلا ع0 :تلاقو ةيودعلا ةذافم نا

 و َنْعِجْراف َكِلَذ ِرْبَغِل َنّتْنِج هج تنك

2 2 4 

 200( ريخشلا نب هلأ دبع نب ٌُفُرطُم)

 هنع ْىلاعت هلأ ىضر

 وُجْرَت امك هْمألا نكي نإ ِلَمَعلا يف اودهتجا ؛ةاتوخ] اي : لوقَي ّناكو
 556 رمَألا نكي راو َّنَجلا يف ٌتاجَرَد انل ثناك ِهِوْفَعو هلآ ٍةَمْحَر ْنِم
 (مب : رطاف] 4 ْلَمَكَت يك ىلا ٌرْغاَسِنَص لمَ انجرح حل آبو » : لقت مل فاخَن امك

 .انعَمْتَي ملف انْلِمَع ْدَق لوقت

 . لمعلا ّنِم م َلَضْفَأ ٍناميإلا َدَْب ٌدْبَع َيِتْوَأام : لاقو

 اوبلطاف ْمُهَمْيِعَن ٍمْيعّنلا ٍلْمَأ ئلع َدَسْمَأ َدَق َتَْملا اذنه ّنِإ :لوقَي َناكو

 .هيف َتْوَم ال اميعت
 ئلاعت هللأ ٌنكلو ءيلْقَع باهذ ََّلَع ثيشخل يلجأ ئتم ُتملع ول :َلاقو

 تماقالو ءِشيَمِب اوُنَهت ام َُلْفَغلا الولو ءِتْوَملا َنَع ِةَلَْملاِب ِدابع ئلع ّنَم
 ْ ' :قاويسألا هنن

 يدبع اذنه :لجو زع هلل لاق هئّينالعو ِدْيَعلا ةريرس تَوَتْسَأ اذإ :لاقو

 لوَملا نإف ءاَنَع ْفغآف انَع ّضْرت ْمَل ْنإف ءاَنَع ّضْأ ٌمُهَّللآ : لوقي ناكو

 . ضار ٌرْيَغ َرُهو ِهِدْبَع نع وُفْعَي دق

 .يرصبلا يرماعلا يشرحلا هلل دبع وبأ ةجحلا ةودقلا مامإلا ريخشلا نب هللأ دبع نب فرطه )١(

 . بدأو لقعو عروو لفف هل ةقث ناك
 .جاجحلا ةيالو لوأ يف يفوت :دعس نبأ لاق

 (ز).(1817 /5) ءالبتلا مالعأ ريس .نيعستو سمخ ةنس :ليقو ؛نينامثو تس ةنس :ليقو

 5 هال



 هل" دق ُهَنِإَف مكَل وعدي نأ مثحطَيْسَأ نإف ضيرُمْلا ىلع مثلخد' اذإ :لاق سهو

 5000 هؤاعدف ءهضرم ببسب هتلفغ نم ظَقْوَأ دق ضيرملا نأ :
 .(هيلق قر 5

 ةرخآلا ّلَمَع ؛اّنُدلا هب '”َتْيَلَط ام َحَبَْأ َّنِإ :َلاقو
 اهبثكا نكلو ءاهيف 5 الف ةّجاح َكَل تناك اذإ .هرغإ يضضْعَبِل لاقو

 دقو «لاؤّسلا و َكِهَجَو يف 1 نأ دك ينإف ل "عفر مل مك تق

 :رِعاَشلا لاق

 لاجرلا لاوس ُتْوَملا امّنِإو ىلبلا ْتْرَم توّملا نَبَسْحَت ال
 ©ناودشلا لذا كاد زيي ةسأ 15 يعلو ةنق انستا

 2 5 ننن

 : ًاضيأ ٌرعاشلا لاقو

 ٍلاَوُسِب ئنغلأ لان نإو ًاضّوع ِهِلاَوُشِب ِههْجَو لؤاب ضاتعأ ام

 لاوت لَك ٌفحو لاؤّسلأ م َمَجَر ُهَقَرَو ٍلاوُقلأ م ْعَم لاَوُّسلأ اذإو

 لا ضُغملأ ةكَتُملل ةنارتام الئاس َكِهْجَو لذي َتيِلُثْبَأ اذإف
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 '*!ىرصعلا هللأ دبع نب ديلخ)

 ِتْيَب وأ «هرمعَت لجاسم : لالخ ثالث يف الإ ا نمو | :همالك نم

 0 نا
 .اهب 5 هاند رْمَأآ نر ةحاح وأ ىي*
 را

 (ز).(بلط) :ةوذصلا ةغص يفو )١(

 (ز).(اهعفدا) :ةوفصلا ةغفص ىفو (5)
 .دهازلا ةيهاتعلا ,يبأل ةبوسنم تاببألا ملكه ()
 (ز).(١١11 /() تاقثلا .ةرصبلا لهأ يف هدادع «يدبعلا نامل.« وبأ يرصبلا يرصعلا لأ دبع نب ديان (؛)

 ( رز ةدفعلا ةفلصو 6 نيماحألا نم تبثملاو «نيلوألا ةعبطلا مم طقس نيسوقلا نيباه (ه)
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 امو ةنَجلاب َنقيأ ل قف انّلُكو كاريتم هل فر امو ؛تْؤؤملاب َنَقْبَأ دق

 اوريس ربيت <05 .لياع اهل ا
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 (١!يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا)

 هنع ئىلاعت هللأ ىضر

 ةيكاب نْيَعَو «قيداب ٍةروَع ْنِم َرثكأ ّطَق مويب ٌقَيالَحلا َعِمّس ام :همالك نم
 9 .ةّمايقلا مْوَي ْنم

 وه ٍبيَعِب سانا َبيعَت ال تح ناميإلا ةقيقح ٌبيصت ال كن 1 نب اي

 لص مَ كيل تع ذإف كن م بْيَملا َكِلَذ حالَصب ْاَدْبَ تح ؛؟كيف

 َكِسْفَت ةّصاخ يف َكّلْعُش ناك َكِلَذ َتْلَعَف اذإف ا

 .َكِلْذك ناك نم ئلاعت هللا ئلإ دابعلا ٌبَحَأو

 مي ُباسحلا َففَح امّنإو هلل هَسْقَن ٌبِساَحُي هِسفن ئلع ٌماَوَق َنِْؤُملا ّنإ
 ةَمايقلا موي ٌباسحلا قش امْنِإو ءايندلا يف ٍمُهَسمْنأ اوُبَساح ٍمْوَك ئلع ٍةَمايقلا

 يتاح ريح نب رتل اذنم اولخأ مت ة لع

 ْنِمَل َكّْنِإو ؛ َكْيِهَتْسَأل ا لوقيف هبِجْمُي ٌءْيشلا هٌُؤَجْفَي َنِمْؤُملا َّنِإ
 .كنتو يخي بح كيلا لس نب امرأ و نكلو « يتجاح

 َنْيَبو َمُهْنْبَب لاحو نآرقلا ْمُهَقنوأ موق َنينم ؤملا َّنإ

 ىتح ًائيش 0 يبقَ كاكَف يف ئعسي ؛اينَّذلا يف ٌريسأ َنمْوُملا ّنإ
 . لجو ْرَع هللا قلي
 ريخلا ّنِم نَرِقْحَت 3 الف ءءُدَّشو هئّْيَح ْنَروُي َكِلَمَع ىلإ ةظان َكْنِإ 0

 َكّنِإَف ًائيَش بسلا ّنِم ٌنَرقخت الو 0 إماو ؛رغص ْنإو ًائيش

 يبس نه راسي هوبأو «تباث نب نب ليز ئلوم دعس ونبأ مامإلا يرصللا نمحلا يبأ نب نسحملا 030(

 0 774/١ فشاكلا . نيعستلا براك دقو .ةئمو ةرشع ةنس بجر يف يفوت ٠ ناسيم
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 . هئاكم كءاس هتيأر اذإ
 . مكقانعأ يف ّدتالق لامعألا ٍتيقّبو ؟"')اهلابَو ٍِلاَحب اينّدلا ِتَبَمَد

 كاذب كترخآ متالو ءاعيمَج اَمُهْمَبْرَت كترخآب كاينُد مب ؟مدآ َنْبا
 .اعيمج امهَّرَسْخَتف

 اهنإف َسوفْتلا هذله "''اوعذقآو ءروثدلا ةَعيرَس اهنإف بولقلا هله اوداح ِ قا 0 ك0 ع "ب رقد كل و
 ف .ةعلام

 0 امنإو «مهَتاوَهش نينو 6, مهني لاحو َماَنلا هج ّقَحلا اذنه نإ

 .ةّكقاع اجرو هلضَف َفَرَع نه ّى حلا ' ىلع

 او
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 «؟0(ىدزألا دير نب رباج ءائعشلا وبأ)

 اهيرتشَي ةبقرلا يفو ةَكَم ْئلإ ءاركلا يف :ثالث يف ””ُنسِكاَمْي ال ناك
 . ئلاعت هللأ ئلإ هب ُبََقَتُي ٍءْيِش يف ٌسسكامُي ال ناكو «ةيحضألا يفو «قئعلا

 نسم ّيلإ حا نك وأ متي ئلع مهزدب َقْدَصَيَأ نآل :لاقو

 . مالسإلا َةجَحَ دعب "”[ةّجَح

 2 لق 2

 (ز).اهلاب لاح :ةوغمصلا ةفص ىفو )١(

 ؟يأ ءةلمهملا لادلاب (سفاألا هذئه اوعَدَمأو) :ةوفصلا ةفمص يفو كهومتشأو اهونيمأ يأ ف

 ظ (ز).اهوفكو اهوحبكا
 .روهظلاو ولعلا بحت اهنأ دارملا (10)

 فوخلاو «ةمجعم ءاخي يفوخلا يرصبلا مهالوم «يدمحيلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ (4)

 .هنامز يف ةرصبلا لهأ ملاع ناك ءنامم نم ةيحءان
 (ز).(1481/4) ءالبنلا مالعأ ريس .ٌذش يناثلاو «ةئمو ثالث ةئس 1 «نيعستو ثالث ةنس يفوت

 0 هطاطحتتساو نمثلا صاقتتنأ يمه : : كا هلا (6)

 (ز) .نساحملا نساجأو «ةوغصلا ةفص نم تبثمألاو «'ولوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب اه (1)



 َ َتَدْخَأ اذإ :لاق

 ذجت ْمَل ْنِإف ءَّرْذُعلا هَل نسمَتلآَف ههركت ٌءْيَش َكّْيِخأ ْنَع َكَّنلَب اذإ :لاقو

 َكَمَم نكي الو ٌفَدابِع هَل ْثِدْحَأَف ًاملع كل ئلاعت هلأ

 #2 دع 4

 الق وبأ مالسإلا خيش مامإلا «كلام نب لتان نب رماع وأ ءورمع نب ديز نب هللأ دبع ةبالق وبأ )١(
 . يرصللا يمرجلا

 . ماشلاب هناويد ناكو «ثيدحلا ريثك ةقث ناكو ءاهب نكسو اًيراد لزنو ءماشلا مدق

 (ز).(178/8) ءالبنلا مالعأ ريس .كلذ ريغ :ليقو ؛ةئمو عبس ةنس :ليقو ؛ةئمو عبرأ ةنس يفوت
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 11( يس قف كيك

 هنع مىلاعت هللأ ىضر

 يرش ينودسا : لوثف ُهلِزنَم ٌلَحدَي ةَميِلَو ىلإ يعد اذأ نيربس نبأ ناك

 . ساثلا انج للم سرع 1 ليك 5أ ينإ ؛قيوّسلا

 لجو رع هللأ ُرُكْذَيو 0 ُرَبكُي راهْنلا طَسَو قولا 0 ناكو
 لق فان اهنِإ :لاقو

 ُهرْمْأب هبْلَق ْنِم ًاظعاو هَل َلَعَج ًارْيَخ هِدْبَعِب ئلاعت هللأ َدارأ اذإ :لاقو
 .هاهنيو

 ريح جنكتو ُىلْعَت ان أوسأ هله هيو نا لحل لَظ :لاقو

 ناجع مط تاما فوملا كك ا نيل َناكو
 ءفصأو هنول رعت ثْوَملا كذ اذإف ؛هيلإ نسل 3 قدمت لاقو

 .ناك يذلاب 0 نأكت فانذكتأو

 َقَطَقَيلا يف لنآ يَا :لاق ايؤُرلا ِنَع ُلْجّرلا ُهَلأس اذإ َنيريس نبأ ناك
 0 رس

 1 مانملا يف تبأ ل م كدضَي الو

 كلام نب سنأ ئلوم يرصبلا يسنألا يراصنألا ركب وبأ مالسالا خيش ماعإلا نيربس نب دمحم )١(

 . 2# شأ ل وسر مدا

 نم دادغبو طساو نيب ناورهنلا لامعأ نم دلب يهو ءايارٌّجْرَج يبس نه نيريسس هوبأ ناكو
 .يقرشلا بئاجلا

 .ةنس نيتامثو فين نبأ وهو «ةئمو رش ةنس يفوت

 (ز).(47/4١) نادليلا مجعمو «(207/4) ءالبنلا مالعأ ريس 2ك(7141/7) ةوفصلا ةفص
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 ("”ينزملا هللأ دبع نب ركب)

 ٍناميإلاب يَقَبَس اذنه :ْلُّقَف ؛َكْنِم دَبكَأ َوُه ْنَم تيأر اذإ :همالك نم
 قبس :لثف ؛َكِْم هدأ َوُه ْنَم تيأر اذإو ين ٌريَح َوُهَف حلاّصلا ٍلَمَعلاو
 كن وُمركُي كتاوخإ َت تيأر اذإو ينو ردح رهف يصانتلاو تروكذلا لإ

 : لف ؛ًاريصقت ْمُهْنِم تيأر اذإو ءوب اوذَحَأ لضف اذنه :ْلُقَف ؛َكَن
 ا

 َتْئِش امّلُك «بارحملاو ءاملا َنيبو َكنَْب َيْلُح ؟مدآ َنْباي َكّلْئِم ْنَم
 06-5 نيبو كنب - «ٌلَجو َّرَع هللا ولع َتْلَخَدَو َتأَضَوَت

 ٍبضَعلا ّيِقَت عّمطلا ّيِقَت ّنوكي ئتح ًاّيقت دّبعلا ٌنوكي ال

 ,.وب رم لق هنأ ارث هيب ًيسان سانا بوي الكوت َلُجرلا مَتيأَر اذإ
 ةلظن ساّنلا يف شم َعّلبَملا َّلَب اذإ ليئارسإ ينب نم ُلُجَرلا ناك :لاقو

 اَمِل آر امل ةَمظعأف ٍلَجَر ئلع ُةَماَمَع هَْلظأ دق ٌٍّلُجَر دّمف :لاق «ةَمامَع

 ِسْأَر ىلإ ِهِس هسا ر نو لل نأ: تفرد د يفاعسلا كلام ُهرَمتحأو كللأ ٌهانآ
 . ُلَجَو َرَع هللأ َرمَأ َمُظَع يذلا

 .مالعألا دحأ يرصبلا ينزملا هللأ دبع وبأ ةجحلا ظعاولا ةودقلا مامإلا ورمع نب هللأ دبع نب ركب )١(
 .ًاهقف 0 ؛ ثيدحلا َريثك «أتبث 0ةقث ينزملا ركب ناك :بتاكلا دعس نب دمحم لاق

 (ز).(057/4) ءالبلا مالعأ ريس .حصألا وهو ءةئمو نامث ةنس :ليقو «ةئمو تس ةنس يفوت
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 - 2-8 ١(
 (ىلحجتعلا جرمشملا نب قروم)

 هنع ئلاعت هللا ىضر

 . اضكلا يف هيلع '”خ ُتْمِدَت الإ بضُعلا يف ٍءيشِب ُتْمّلَكَن ام :لاق

 وهف هََح ئلع رخبلا يف يلج ل أل الع نيوملل ُثذَجو ام :لاقد

 ديني .للأ َّلَعَل نثر اي نثَر أي ع

 هَبلط ِكراتب ُتْمَلو 75 7 ا : لاق

 ,  .ينينعُيال امَع ٌتْمّصلا :لاق ؟وه امو :اولاق ءادبأ

 . هِسْأَر تحن ُهَتَقَمَن ُدِجَي ناك يلجهلا ًاقّرَوُم َّنأ :مصاع نع
 # ل 4

 "”(يشاق رلا ناوزغ)

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 ينإ :لوقُيو يكبيف ؟كِناوخإ َةَسَلاجُم ْنِم َكُعَتْمَي ام :هل لاقي ناك
 . يتجاح هيذدل ْن م ةَسلاجُم يف يبلق ةحأو تت

 2 نإ ننت

 .يفركلا :لاقيو «يرصبلا رمتحم وبأ يلجعلا هللا دبع نبأ :لاقيو «جرمشم نب قروم )١(

 .اذباع ةقث ناك

 «ةئمو سمح ةنس :ليقو ءةئمو ثالث ةنس :ليق «قارعلا لىلع ةريبع نب رمعع ةيالو ىف ىفوت

 (ز).(1//301) بيذهتلا بيرقت )8171/1١-7737(0 بيذهتلا بيذهت .ةئمو نامث ةنس ؛ليقو
 (ز).(تمدنف) :ةوةصلا ةغص يفو 000

 (ز).(89/19/) ريبكلا خيراتلا .نييرصبلا يف دعي ءديز نب ناوزمغ :ليقو ءيشاقرلا ناوزغ نب ناوّرغ (1)
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 (١!يودعلا دايز نب ءالعلا)

 انَجِرْخُي نأ هللا ًءاش ْنِإف ."”ٍراَّثلا يف انَسْمْنَأ انعَضَو ٌمْوَف ّنْحَن امّنِإ :لاق

 انجّرخأ اهنم
 اذإ ٌهَتْوَص عع لاق 00 ِلَمَعِب يئارُي ناك ًالْجَر َنِإ :لاقو

 ًانيقي ولاعت هلل 000 بس الإ ٍدَحَأ ىلع يتأيال َلَعَجَف ءأ

 يتأي ال ٌلَعَجَف هْنَر نيب 00 00و لعجو هتؤص نم 8

 .رْيَحِب ُهَل اعد الإ ٍدَحَأ ئلع َكلذ َدعَب

 د 2 ل

 يبتلا نع لسرأ ؛يرصبلا يودعلا رصن وبأ دباعلا ةودقلا حيرش نب رطم نب دايز نب ءالعلا )١(

 .هرصب يشغ تح لئكب دقو ءهللأ ةيشخ نم ءاكب هلل ًاتناق ًاَيقت ناكو . د

 (ز).(7017 /14) ءالبنلا مالعأ ريس .نيعستو عبرأ ةنس جاجحلا ةيالو رخآ يف يفرت

 .ئلاعتو هناحبس هللأ ةمظع راعشتسأ باب نم اذله (؟)

 (ز) . هتالص لعجو :ةوفصلا ةفص يفو (*)
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 ''؟(ةرق نب ؛ ةيواعم)

 اوجرش ول ؛25 هللا ٍلوُسَر باحصأ نم ًالُجَر َنيعِبَس ُتَْرْدأ
 .ناذألا الإ هيلع ْمُتنَأ امم ًائيَش اوفَرَع م وبلا كيف

 اوُقَمَتأ مُهّلُكَف ؟لصْفأ ٍلَمَعلا يأ ؛انركاذَتف ءنّسَحلا دنع انك : لاقو

 هت 7 :لاقف نسحلا اهل يملا ؛مراحملا. 00 : انأ تلقف' ليلا مايق

 م” ه؛ :؟ .٠ و 85 .٠ 00 ا ل ل 5 . 2

 ؛ةحلصأ نإف موب يف رهس فرر دبعلا فقرري لجو رع : هللا نإ :لاقو

 ا ْنِإو « ريخب مهر هش و 0 : ةلايعو وه ندا « هيدي ئلع 0601 ءكاضأ

 رويس < ار :»
 شب مهروس ةيَب ةلايعو وه نشاعو هيدي ىلع هلل هللا كسفأ

 (نوُموصَيَو ا نودهاجُيو َنورِعَتْعَيو نوحي َموقلا نإ :لاقو

 : ْمهِلوُقع رد ئلع لإ ةمايقلا [/ موي َنْوِطْعُي امو

١ 

 ع تق ع

 دلاو يرصبلا ينزملا سايإ وبأ تيثلا ملاعلا مامإلا بائر نب لاله نب سايإ نب ةرق نب ةيواعم )1١(

 . سايإ ىضاقلا

 . لدجلا عوي دلو : ليف

 (ز).(67/60١) ءالبنلا مالعأ ريس . ةئس نيعش سو ايامي نبأ وهو عةئمو ةرس6 ثالق ةئس يفقودو
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 عودا ةماعد نب ةداتق)

 ْنُكَت ُهَعَم ئلاعت هلأ ٍنكَي ْنَمو َُعَم ْنكَيَّلَجَو رع هلأ يني نم : همالك نم
 .ٌلضَي ال يذلا يداهلاو ماني ال يذلا ْسراحلاو تلعب ال يتلا ةئفلا هَعَم

 لإ ئوُكلا َكْلَي نم ِهّنَجبلا ُّلْمأ عِلطَبف ٠ ِراّلا ىلإ "”ئوك نجلا يف َّنإ
 ! ؟ةَكييِدأَت لضفب َةّنَجلا الخد امّنإو ؟ِءايقشألا لاب ام :َنولوقيف رانلا

 . يهتنت الو مكان متت الو ْمُكمأَت انك ان :اولاقف
 َحالَصو ِهِيِفَن َحآلَص هب ُبْلطَي ُلُجَولا ُهْطَْسَي ملهلا نم باب : :لاقو

 لماع لوح ةداعووم لصفنأ ؛ سانلا

 #* ا

 .همكألا يرصبلا باطخلا وبأ ىسودسلا ةماعد نب ةداتق )١(

 . ظفاحلا مالعألا ةمئألا دحأ ءاتبث ةقث
 .نيسمخو عيس نبأ وهو ءةئمو ةرشع عيس ةنس طساوب يفوت

 (ز).(98485 /ا6) لادتعالا نازيم .(7539/8) ءالبتلا مالعأ ريس .(7141/9) نازيملا نال

 .ذفاونو بوقث يأ (1؟)
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 !١ ينانبلا ملسأ نب تباث)
 هنع ْئلاعت هللأ يضر

 . ةنس نيرشع اهب ْتْمَّعَنَتو ةَنَس َنيرْشِع ةالّصلا ثدباك :تباث لاق
 مالسلا , هيلع ليئاربج ه هتجاحب ْلَكَو الإ ٍةوعدب ْنمْوَملا هللا اعدام :لاقو

 ّنِإو ءْنمْؤُمْلا يدبَع َتوَّص ٌعَمْسَأ نأ عا يّنإف هتباجإب اب لمنال : لوقيف
 ؛ ليئاربج اي : لوقيف  هتجاحب ليئاربج لكي 1 َلَجَو دع هللأ وعدي َرجاملا

 .رجافلا يدبَع َتْوَص ّمَمْسَأ ال نأ فحأ ىلإذ يود ةقاننإ ندع

 ينرُكذي م م ملغأل ين : هناوخإل ًاموي لاق هنأ دابا ني ٍلُجَر نع «هنعو

 معن : لاق ؟َكُيَر رُكْذَي نيح ملعَت :اولاقو ءَكِلذ نم م اوعزمف : لاق (يبر

 « يل ٌبيِجَسْسَي نيح ٌملعأ ينإو : لاق يِنرَكَذ نك ادا : لاق ؟ ليتم :اولاق

 0 : لاق ؟ُكْكَر كل ُبيِجَتْسَي َنيح ُمَلَْت :اولاقو لوف نم اوبجشف ل

 تضافو :يدلج ةمّشَقَأَو «يبلق لَجَو اذإ :لاق ؟َكِلْذ * ُمَلْعَت فّيكو :اولاق

 500 َتيِجْتْسآ ِدَق نأ ُمَلْعأ م دك ؛ةاعألا يل م ( ىنيع
- 

 يع

 ع

 ْتَرَمض َحَبَص دصأ اذإف ةَمْكَر كم تنالث ليل لُك يف يّلَسُي ينانبلا تباث ناك

 املا يب مطقو هولا ئضَم : : لوقي م م ءامهُرِصْحَيف هديب امُهَذخ أف مام. 5

 . رهذلا م موصّيو قليل مْوَي لك يف نآرقلا ا ناكو

 ئتح يكبُي لاز امف ؛2 هللا ٍلوُسَر ئَئيَعب َكِبَنيَع َهَبْش :| هينا ذل لاقؤ

 .ةانيع 000

 ٌكتتيَع و هل يل ْنَمضا : ٌثبيبَطلا هل َلاقذ هئيع تسأث ئكتشأ و

 . ؟يكبت ال ٍنيَع يف وين امو :لاق «ِكْبت ال :لاق ؟ [يهامو :لاق

 ةفالحخ“ يف دلو «يرصبلا مهالوم ينانبلا دمحم وبأ مالسإلا خيش ةودقلا مامإلا ماسأ نب تباث )١(

 (ز).(١11 /6) ءالبلا مالعأ ريس .كلذ ريغ :ليقو ؛ةئمو نيرشعو ثالث ةنس يفوتو «ةيراعم

 (ز).اهتاقوأ رثكأ يف اهعْمَد ناليس عم ةيؤذلا ُتفذض :نيعلا يف ٌشْدْعلا (0)
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 .ليللا مايق نم يدنع ذأ يِلَق يف ُهدجأ ٌءيَشام :لوقي ناكو

 هل آل : لق ؛ تأ اي :ثلقف ٍتْوَملا يف َوُهو يبأ ُنّقلَأ ُ ْتِبَهَذ : هّئبأ لاق
 :ماشلا نأ ريدا يدزو يف يّنإ ؛ نع ّلَخ ؛َننْب اي :لاقف ٌَُقأاَلِ

 ينانبلا ًاتباث ُتلَخْدَأ وه لإ هللإ ال يذلا لاول 0 رسج [نِبأ] لاق

 يَلَصُي هب انأ اذإف فبل ُْتْطَفَس هيلع انيوَس اًملف «ليوطلا ديّمحو انأ ُهَدْحَل

 انيَتأ انْعَرَف اًملف ٠ ا :لاقف 2 الأ : يعم ٍيذلل ٌتلقف هرب كف

 : تلاق ءاهانربخأف ؟متيأر امو :تلاق ؟تباث ُلَمَع ناك ام :اهل انلقف تنبأ
 تيطعأ تنك نإ هلل :لاق حلا ناك اذإف عةنَس نيسمخ + لِيَللا ُموقي ناك

 ل

 ,"”راحسألاب ّصحلاب َنوُوْمَي اوناك َنيذلا ينثَّدَح :''”ةّمّصلا ُنِبأ لاقو

 .نآرقلا ةءارق نقيس كنان رق تانج انْرَرَم ادإ 5 :اولاق

 2 د 2

 (*!(يضاقلا ةيواعم نب سايإ)
 هنع ْىلاعت هللأ يضر ْ

 :لاق ؟َكبْيَع امو :اولاق ءقّمْحَأ َرُهف ُدَبْيَع ٌفِرَْيال ٍلُجَر لك :لاق
 . مالكلا ٌةَرثك

 وهو ءعمجملاو ةوفصلا ةفص نم تبثملاو ؛«نساحألاو ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيبام )١(

 (ز) . رسج نب نابش

 (ز) .يبلهملا ةمصلا نب ميهاربإ وه (؟)

 (ز).رفحلاب صجلاب :ةيلحلا خسن ضعب يفو ءهب ىنُيام :اهرسكو ميجلا حتقب ٌنِصَجلا (7)
 ناكو ءةلثاو وبأ ةمالعلا ةرصبلا يضاق بابر نب لاله نب سايإ نب ةرق نب ةيواعم نب سايإ (4)

 . لقعلاو ددؤلاو ءاهدلاو ءاكذلا يف لثملا هب برضي

 (ز).(147/1) نايعألا تايفو ؛(150 /0) ءالبنلا مالعأ ريس .ًالهك ةثمو نيرشعو ئدحإ ةنس يفوت

 ا



 2"”(ينوجلا بيبح نب كلملا دبع نارمع وبأ)
 ةي ئىلاعت هلل ىصر

2 
 ُهَدْخَأ َّنإف ءبَلّطلا ُنْسُحو َةَئيِسّنلا لوط ِمكَبَر نم مُكّندَْيال :لاق 8

 1 . ديدش عيل

 ”شآ ئحوأف ءٌدَصيمَف ّلُجَر َّقَشَف ُهَمْوَف  نئسوُم َظَعَو :لاقو
 ْنكلو ءٌهّصيمق نشيل .نضتحقلا بحاصل لق : ئسوم ىلإ لَجَو رع
 َ . هبلق نع يل "!خَرش 1

 ٠ ةفيختصلا كلت قل : كِلَملا يدانيف «لامعألاب ٌةَكئالَملا ل :لاقو :

 ؛مِهيَلَع ؛ ٌمانظْفَحو ًارْيَخ اولاق ؛انَبَر :ٌةَكِالَمْلا لوقتف :لاق .ةفيحصلا كلت قلأ
 ٍنالغل تكا : ُكِلَملا يدانُيو : لاق ؛ يهجر هب دري 1 : ئلاعتو ٌكلَرات لوقيف

 .هاوت ُهَّنِإ «اوَن ُهَّنِإ :لوقيف ُهِلَمْعَي مل ُهّنِإ ٌبَر :لوقيف نيتَرَم اذكو اذك

 0 ع ع

 )١( ظعاولا يرصبلا ىنوجلا يدنتكلا يدزألا بيبح نب كلملا ديع نارهع ورأ .

 كلذ ريغ :ليقو «ةكمو نيرشعو ةينامث ةنس يفوت .

 ةيرفلا بكاوكلا )١/١60937( (ز).(8857/5) ةعستلا لاجار ةعوسوم

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تيئملاو «(حرشي) : نسادعملا نسا , 0 وألا ةميطأا يف (؟)
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 ا ل

 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 هُيَلَع ِههْجَوِب ّلَجَو رع هلأ نيفأ للاخت هلأ جو ِهِلَّمَعِب دارأ نم :لاق
 ِهِدْيَحِبو هناحْبس َفَرَص ؛ئلاعت هللأ ريغِل لمع ْنَمو ىلا دابعلا بولقب لا
 . هنغ ةاعلا فّرصو ءهَهِجَو هنع

 َنِم نضحلاك ٍداَبُعلل ٌمايصلا َّنأ ينعي) .نيدباعلا َلِقْعَم ٌمايَّصلا :لاقو
 :(اهرتعو سا ويتلا و يتوتالا

 00 2 2ع

 ا"( عساو نس دمحم )

 هنع ئىلاعت هللا ىضر

 ٌلَجَولا | 9 طبغأل 0 :رانيد نب كلام لاق :لاق ضايع نب ليضفلا نع
 دم تنك شباب اطسأ : عساو نب دمحم لاقف ءهب عنقي افافَك ُهْشْيَع ُنوكَي

 . ٍضاَر َلَجَو َرَع هلأ ِنَع وهو ءأعئاج يِسْميو ًاعئاج َحبّصُي نأ كِل

 ِهييَشِم يف اهكُرَحُي ينعي) ودّي رطْحَي َو َوُمو هل ًانْبأ عساو نب ُدَّمَحُم ئأر
 دس سس سا ب ل ظ.2ةء دش تلقي

 .ةرصبلا لهأ يحلاص نم يرصبلا يليقعلا ةرسيم نب ليدب )١(

 . ةئمو نيرشعو نسمخ ةنلس : ليقو ؛ةئمو نيثالث ةس يفؤت
 (ز).(79/31١١) تاقثلا رظناو )١/ ١07(: راصمألا ءاملع ريهاشم

 .حلاصلا دباعلا ةقثلا ءركب وبأ ةودقلا ينابرلا مامإلا «سنخأللا نب رباج نب عساو نب دمحم )١(

 .ةرصبلا لهأ لضفأ ؛ءارقلا نيز ؛مالعألا دحأ

 .ةئمو نيرشعو عبس :ليفو ؛هئمو نيرشعو ثالث ةنسس يفوت
 (ز).(119/5) ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).دّسَحِب سيلو ؛هنع اهلاور ديري نأ ريغ نم طوُبْغَملا لاح ثم ندمت نأ: كلا ةطّيغلا )2
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 ئتقمب اهُئيرتشآ َكْمَأ ؟َتْنَأ ْنَم يِرْدَت «لاعت ٍهَكَحْيَو :لاقف-(رتْخَيملاك
 .ةلثم َنيِمِلْسُملا ّنِم هللا معآ الف ؛كوبأو ءمهزد

 (ينمّوَق ٌتَجَجَوْعَأ اذإ بحاص : ِثآلَث ئلعألا انُدلا نم (”؟بسآام :لاقو

 َسيَل اينّذلا ّنِم ٍتْوُمو ءاهِلْضَتب وُمَأ امْوْهَس نع 0 ةعامج يف ٍةالصو
 .ةعبت هلل الو ؛ةَّنم هيف دَحأل

 0 قوسب 0 : لاق هيبأ نع عيبرلا نب دايز نع

 هًمِيِضَر وأ :لاّمف ؟يل ءاضرتأ : َلُجَر هل لاقف ؛ْيَبلا ئلع هَل ًارامج ضعي

 .هغبأ مل

 ليقف ٌدوعق قوُرعو ابق م موق اذإف ل : لاق قدايحلا 2007 ءانلا

 ثيقلارأ ادع يِمَدقو يتّيصانب لجأ اذإ يع ءالُؤه ي :ذيام ؟ينزيخأ : لاف َنَلَع

1 

 و رخام ير 5 ل

 1١[. :نئمحرلا| # ءادهألاو ىصوتلاب د لخؤيف مهنمعدإا ير ها ُ الت 3 ؟راّنلا يف

2 3 2 

 (ز).نرحلا :مئَسألا )١(
 (ز).ناسارخ ندم ئندحإ (؟١)

 ا



 . ئلاعت ملأ ٍرْكذ ٍلئِمِب َنوُمُعتتملا مَعَ هام :لاق

 ءنِمْؤُملا ٌميِبَر َنآرقلا َنإَف ؟مكبولق يف ُنآرُقلا ّحَرَر اذام ؛ِنآرَقل ةلكخ اب
 ضْألا عيب ثدعل ثْيَحلا نأ انك

 .ٍةَرخآلا ئلإ مُهُبوَلَق ْتَبِرَط ُنآرُقلا مولع َءىرق اذإ ذإ َنيقيدُصلا ؛ نإ
 ءاجف م نا أَحَف بَّصن ٍلُجَر ٍلثَمَك ِنامَّرلا اذنه ِءاَرَق َلَكَم

 ءيش يأل :لاق « عضاوتلا :لاق ؟ُباّرثلا يف َكَبّيَغام :"”لاقف ٌروفَصَع

 ؟ٌكيف ةيوصنُملا ةَدّيلا هذله امق :لاق ءةدابعلا لوط ( نم :لاق ؟تينَحنأ

 ردا دع ناك ملف ءَتنأ ٌراجللا َمْعِن :لاقفا دل اهُئْذَدْعأ لاق

 َنوَقْنَحَي داّبعلا ناك ْنِإ :ٌروفصغلا لاقف ءخفلا ُهَقتَحَف اهذخأيل ٌروفصعلا اند

 . ميلا ٍداَبُعلا يف َريَخ الق َكَقَح
 اينّدلاب ُكَقَت َفْيَك ءهْدِرْوَم َرْبَملاو ءهُريصم َتْوَملا َّنأ ْملْثَي ْنَمل ًابَجَع

 هْشْيَع اهيف ُبيطَي فْيَكو ؟هْنْيَع
 . حٍلاّصلا ٍلّمَعلا حاقِ 5 إو ءًاحاقل ِءيَش لكل نإ
 :ةلرعلاو ءراَفْعِتْسالا ةرثكو ءٍناسّللا نسب : ثالث نوصاوتي كاربألا ناك

 فةحارالو ٌمْونالو ٌبارَشالو ٌماعَط هش 21 ةجني عَجْنَي مل مَ َمَقَس اذإ َندَلا َّنإ

 . ظعاوملا هيف ْمَجْنَي مل ايندلا كح ُدَمِلَع اذإ ُتْلَقلا كِل

 ةتك نايعأ نمو ؛نيعباتلا تاق يف دودذعم «راربألا ءاملعلا ملع ٠ ءئئيحي ربأ رانيد ني كلام 000

 . كلام َس سنأ نم عمس معمهمس ) ٠ سابع نبأ مايأ يف دلو «.فحاصملا

 00 (877 /0ه) ءالبنلا مالعأ ريس مو نيد ح2 : ليقو مو .نيرشعو عبض ةلس يلون

 0 ١ حاشلا ةدحاو 00 )3(

 ها
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 ام ردّقبو فالف قم ةوعالا بف تح سوي كلذك اينّدلل نّوخحت ام ردقي
 مع

 اع ياك ريب درا

 1 ْني مَظْعأ هب 2 وُقُعي دْبَع برص ام

 مريب بتال : لوقيو ءانذ نيستا انهن كعا لقإ لَجَورَع أ نإ
 نم آئيش هرخن يف عقد ًادّيَع فن اذإو بر ةّمدخل م ع يدي

 ٍضْرَأ بلقلا َقّلَعُم ُءاَرَتَق َّئَدَي َنَْب كارأ الف ”ِثّرْغا :لوقيو ءايدلا
 .اذك ةّراجتيو اذك

 َنوُكَي نأ اَرَش ِءرَملاب ئفكو ِةَتَوَحلل انييأ َنوُكي نأ ةتايخ ِءْرملاب ئفَك
 .نيحلاّصلا يف عَقَيو ءًاَحلاَص

 . نعمت ال :ًاقداَص ْنُكي مل ْنَمِل اولوق

 . بر ْنَكْسُي مل اذإ تبل نأ امك َبرَخ ٌنْرخ هيف ْنُكَي مل اذإ َبلَقلا ١ ّنِإ

 .ةئيخص َكْنَع ٌدِنأف رنا يدوس بِحاَصو ٍسيِلَجو خأ ُنُ
 هاو

 أ

 ٍلامْعَأب مهبول يلْذَتل َراَجْملا ّنِإو ءٌريلا لامغأب مثول يلُمَتل ٌراربألا 2

 .مُكُمومُم ام اورظنأف ٠ )ع '',هةومه ئىرتب هللأو ءروجملا

 َلِرَي امك «بولقلا نع هئظعْوَم ©"7َلَز ِهملِعِب ُلَمْعَي مل اذإ ملاعلا ّنإ
 . ؟9افّضلا نَع رطَقلا

 مل هب هب ٍِلَمَعلا ٍرَثِل هَتبلط اذإو اَرْخُم لإ كد هي مك لمست مذيل تيك
 20201 هج ٍس

 6 را دك الإ ك

 ..ذاعبا يأ بزعا )١(

 (ز).(مكمومم) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 ,راؤت مأو تثبهذ يأ 000

 (ز). نساءألا رخصلا :امصلا (4)

 ءملعلا كرسك هب للمعتل ملعلا تبلط اذإ كنإ) :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا ن :تاحلأ ىف اذك (60)

 (ز).( ًارخف الإ كدزي مل لمعلا ريغل هتبلط اذإو
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 0 ارذخف َقَم َراد ةّرِخآلاو :(''رَمَم َراد اينّذلا َلَعَج ئلاعتو َكَرابت هلأ نإ
 .كتادنأ اهنِم َجْرْسَت ْنَأ لبق ٠ .كبولق ْنِم اينذلا اوجرخأو .مُكَرفَملا 0

 مقل اهركلو مُنْييَح اينّذلا يِفَف ٠ مرار مَّلعَيْنَم دنع ْمُكَ اْسَأ اوُكَتْهَن الو

 اندلا ليمف فقَرَع ْنَم هبنَتْجَأو فرعي ال ْنَم هلَكأ ٌمشلاك اينّدلا ّلَتَم امّنإ

 يوهيو .ٍلوقعلا ووذ اهُرْذَحَي «لّياقلا مّسلا اهفوج يفو ني اهَّشَم ةيحلاك
 . مويديأب ٌنايِبَصلا اهيلإ

 نم َّلَقَأ : كلام هب اصف ألفت رانيد نب كلامب ِةَرّصَبلا يلاو َرَم

 هل لاف ا َكلارأ ام ؛ٌةوعد : لاقف فب رة مذله ٌكِتيشم

 ةفيجف كرخآ اًمأو ء“"”ةَرْذَم ةَفطْنَق َكلَوَأ ام 9مم كب ُفَرَعَأ ْنَمو : كلام

 .ئشَمو ُهَسْأَر يلاولا َسّكَتَف «؟ةّرذَعلا لمست َكِلْذ َنيَب َتْنَأ مد قرد
 لوقيف اهيهتْشَي ًءايشأ ئلإ رظنّيف قاوسألاب ُففوطَي رانيد نب كلام ناك

 .َّىَلَع ِكِتَمارَكِل الإ ِتْيَأَر ام ِكُتْمَرَح ام هللا وف ؟يرشبأ :هسْفَتل
 .تافرَعب ةَقَرَع َمْوَيو ءٍةَرْصَبلاِب ةيورتلا ْمْوَي ئرُي كلام َناكو
 انأ ام ّنوهأ َّنِإ : لوُقَي ٌّلَجَو رع هللأ نأ : بّتكلا ضع يف َّنِإ :لاقو

 .هبلق ْنِم يرْكذ ةَوالَح رح نأ اينّدلا 06 اذإ مِلاعلاب عناص

 كله : لاقو فتاك قرط راتيؤن نيب كلام ذخأف ٍقَرَصَبلا يف قير َعقَوو

 .لاقثألا ُتاحَصْأ

 :اولاق ءاهيف ِءيَش َبيطأ اوقوذي ْمَّلو اينّدلا َنِم اينّدلا ّلْهَأ َجَرَخ :لاقو

 . َلَجَو ّرَع هلأ َةَقِرْعَم :لاق ؟َوُه امو
 ىْبَّسلا هاقلأف ءِةَمْقلِب ْتَقَّدَّصَتَق ةأرمآ نم ًآَيِبَص مبَسلا َدَحَأ :لاقو

 .ٍةَمَقلب ةَمّقل : : تّيدونو

 (ز). َرْفَم راد :ةوفصلا ةفص يفو )١(

 (ز). رتخبيو هليذ ّرِجَي يأ (1)

 (ز) .تدسف :ةضيبلا تَرْدَم (5)
 (ز). نانإلا نم جرخي ام يه )0



 (ةدْنع .تناكف أ 6 رانيد نس كلام ىلإ ٌثيدهأ ا نبأ 0

 اي :ٌتلقف هم ال ةوكولا َكلِي ذخ لات : لاقف أمْوَي

 ُتَْلَخَ اذإ ين :لاقف ءَتَرْشَت و اهيف أصول َكَل ”'اهْيرَتْش أ امّنإ ؛ 0
 .ىبلق ْىلَع ْتَلَغَش دف «ْتَقرْس ْدَق ةوُمكلا َّنِإ :لاقف ٌناطيَش ىنءاج ٌَدِجْمَملا

 ٌجاتْخت ال ْئلَكدلا َّنِإ :لاق ؟ًائراق كَل وُعْدَن آلأ :رانيد نب كلامل ليق
 ينكل ءَّرطَملا نوعطبتشن منَ : لاقف ؟انل يقسشنت الا :هل ليقو «ةّحئان لإ

 ءِثْيَخلا لوزن ٌنوعقوتتو يصاعملاب َنولمعت مكنأ ينعي) .ةّراجحلا ٌءيطْبَتْسأ
 . (ةراجحلا لوزن مهل مقوم نأ ةيصْعَملا لهأ ٌمكح امّنإو

 .مئان انأو ٌباذَعلا َلْنَي نأ ةَقاْحَم ْمَنأ ْمَل '؟”ءانأ نأ عطس ول :لاقو
 كوش ٍنُصُع قلع لبي رم يكرم يف. ل اميل حّرخ :لاقو

 ُوَلْعَأ هلوُسَرو هللا :اولاق ؟لوقَي ام نورذتأ : لاقف دين ُبِرضيو ُرُهَصُي
 , ءافعلا اينّدلا ْىلَعَف ة ٌةَرَمُت تملا وبلا تع ل الرع "نإ : لاق

 .ِلايعل يتحد ام : د ردد ىلا ير الُجَر راثيد نب كلام -

 ع هس نأ ؛ ُةَرْكَأ يأ الو :لاق ُتْوَملا ًاكلام 0 املو
 لإ يدي اوعَمُجَي ا « ينودّيقُي نأ تم انأ اذإ يل تك يلبق َسَأ

 «قبآلا ِدّْيَعلاِب عنَصُي امك َنَقْدَأ ئتح لاحلا كلت ئلع يب اوُملطْنَيَف !؛ يقنع

 .نْيَع ةَقرط يسْفن كَل ضْرَأ ْمَل ّبَر ْيأ :تلق ّلَجَو َّرَع يِبَر ينلأَس اذإف

 ه«» 5

 رز 5 تناهيد ند 0ث رادملا وه (١

 .«امأ) ىصاخن ءانإ (؟)

 (ز).(اهتبرتسشا) :ةوفصلا ةفص يفو (9)

 2ر١ . (مانأ) لدن (مانأ ال) :ةوغصلا ةفص يفو «نساحدلا نساحأ يف اذ (4)

 ا



 : همالك نم

 .نوكي ام درأف ُديِرَت ام ْنُكَي مل اذإ
 .ساّئلا يديأ يف اَنَع :ٍناَتلْصَح هيف َنوُكَت ئتح ُلُجّرلا لجيل

 .مُهْنم نوُكَي اّمَع ٌرواَجّتلاَو

 نأ نوديرُي نيرخآو (مُهَعْضَي نأ لإ 6 ىف اوُعِفتري نأ ٍنوديرت ايو د

 ل

 اك 0 الإ ًداهيتْجأ ٍةَعَدب ؛ ثحاص داد دام

 . يئاضغأ ْنِم + وضع طْقسَي امنأكف نش كلا لْهَأ نم جيلا ْث وَم يل ُهَّنإ
 ةتويأ لاق اوقفت اكلك ءاديدش ذأ ةّياحصأو ينايتخسلا تويأ لَجَر ذآ

 .ُهَعَم هقلخو هقرافت ان اة ينإ

 لاعل لمت ٌءيَش عمو الإ هقوش ْنَع ُفرَصْنيال كار :دامح- لاق

 سدا نيزخلا نإ :لوقي ّنَسَحلا ُتْعِمَس ينإ : لاقف ءٌكِلَذ يف ُهَل ثلقف

 كلكم هيلع كتم َكَمْتَأ اذإو ؛َمَسْوَأ هيلع عَسْوأ اذإف انَسَح ًابَدَأ ئلاعت هللأ

 :لاقف «تشطعف ءءارح ئلع َبويأ عم تنك دير نإ دحاولا ليغ لاق

 ماد ام ُهْنَع َررخَأ ال نأ هَل ْتْفَلَحَ ينَفلَْحَتْسَ « معنا: :تلق ؟نلغ تست

 .ٌتلَمَحَو ٌتْبِرشف ٌءاَملا ْمَبَنَق ءءارح ئلع ِهِلِجِرِب ْرَمْعف :لاق يح

 نا 2 داع

 «يمدآلا يرصبلا مهالوم يزنعلا ناسيك ةميمت يبأ نب ركب وبأ ءاملعلا ديس ظفاحلا مامإلا وه )١(

 سابع نبأ يفرت ماع هدلوم «نيعباتلا راغص يف هدادع ؛ةنيهجل :ليقو ءةيهطل هؤالو .:لاقيو

 نمز ةرصبلاب ةئمو نيثالثو ئدحإ ةنس يفوتو ؛ةنسب فراجلا نوعاط لبق نيتسو نامث ةنس
 (ز).(8١ /5) ءالنلا مالعأ ريس . ةنس نوتسو ثالث هلو نوعاطلا

 1 اا



 !""يميتلا ناخرط نب ناميلس)
 هلع ْىلاعت هّللأ يضر

 ناكر ءةّرخألا ءاشعلا ءوضؤوب ةادغلا يَلَصُي َنيِدهتْجُملا د داّبعلا َنِم ناك

 يف ة ةكمو اذنه يف هوم َنايْلَصيَ دجاسملا يف للاب نارودَي وتعمل هئدأو وه

 . احبصُي ئىتح اذنه

 يّلَصُيو ءآمْؤَي ُْطْفْيو أمْؤَي ٌموُصَي ُهَنَس َنيعبرأ يبأ َتْكَم :ٌرمَتْعُملا لاق
 .ءاشعلا ٍءوضْوب ّحْبْصلا

 .هْنِم ئلاعت لل فَوْخَأ ٍلُجَر ىلإ انَسِلَج ام :ديعس نب يحي لاقو

 ئلاعت هللأ ٌحاطُي ٍةَعاس يف يميل َناميلس انيََأ ام :ةملس نب داّمح لاقو
 ْنكَت ْمَل ْنِإف «آي ايلَصُم ٌهانْدَجَو َةالَض ةعاس يف ناك نإ اعظم هانا الإ هذ
 وأ رانج امّيَشُم وأ «ضيرَمِل ًادئاع وأ امرت اكإ ةنذع رز ةذلع كام
 جو رع هلأ يصخيال هنأ ئرَ كو ءٍدِجْسَملا يف ْحَّبَسُي أدعاق

 هْلَذَم هلع" و] ٌحِبضُيَف ب َبْذَدلا ُبنْذْيل َلُجَلاَّنإ :اراق بأ نع رد كلا وع

 «صَخُملاب ينثدح ْرِمَتْعُم اي :ُتَْملا ُهَرِضَح َنيح يبأ يل لاق :ٌرِمَتْعُملا لاقو
 هدم رجلا ابار 2 فلا ىلا

 وثم ّنَمَرَكَأل يلالجو يترِعو :لاقف مْوْنلا يف ةّرعلا ل سر تيأر : ةبقر لاق
 . ةّمتعلا رهط راق ءاذملا نق نيقيرأ يل 0 ءّىميتلا نامِيلَس

 يل َرْفَغ :لاق ؟كب للأ ّلَمْف ام :ثلقف ءمانّملا يف هئيأرذ ءتامف :لاق
 .نينامثو ثالث ءانبأب ٌلَعْفَأ اذكنه :َلاقو ءىِدَيب ينملَعو يبرق ( ئانذأو

 . (ةيلاغلاب يخمِض يأ : يِنمْلَع :هلوق)

1 

 ةرصبلا لهأ ظافَح نم «يرصبلا ىميتلا رفظملا 0 0 ءالا خيش .ش مامإلا ناخرط نب ناميلس )١(
 - نبأ وهو (ةئمو نيعبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يذ يف 0 يفوت ؛2ةقث نأكو ؛ءمهرايخو

 (ز).(196 /5) ءالنلا مالعأ رويس .ةئدم نيعستو

 (ز) .ةوفصلا ةفص مم ةدايز واولا (؟)

17 



 ''”(ديبع نب سنوي)
 هنع اىلاعت هللأ ىضر

 . ةئُس ىلع لَمْعَي ٍلِجَرو ءِبّيط ٍمُهَرِد : نيئيش ْنِم ْرَعأ ٌءيش سيل :لاق

 لسا كل تاط تح هنع تكس عَمْرِو ؟نامهزد امه امنِإ :لاقو
 م

51000000000 

 اذنه ٌكِرَصَبِب َكْوُسيأ :سنوُي هل لاقف ءًاقْيض هيلإ ئكشف َلَْجَر ُهَءاج
 ةئم هب كرسي 0 يلا كن ؛لاق ءآل : لاق ؟فلأ مهب كمت يذلا

 : لاق 0 ُوُسَي] هب لقغت يذلا َكداؤُف :لاق .آل : لاق ؟فلأ

 ؟ الج الجرف : لاق ال : لاق (0؟فلأ هَئ ةكم امهي 0 كادف : : لاق ال
 يما

 لاق ؟

 ةيعكلل را لاف ةيلع كا هذ هيَلَع ىلاعَت ثأ مَع ُهكَذ :لاق آل
 عاجلا وكشت نمار ؛افولأ

 هذاه َّنِإ ؛هللأ َدْبَع اي :ٌهَل لاقف ءهنطَب يف ُهدِجَي ًاعَجَو ّلُجَر هبلإ ْىَكَّشو
  كقفاوت ًاراد نستله َكُقِفاوُت ال ٌراد

 2 ًاقيوَس ُنيَص من ارب هب تيرتشال 0 ًامهرِد فما ذأ :لاقو

 . (ءافشلا ئلع دِعاسُي ٍلدلَحلا َّلُكأ َّنأ ؛يأ) .ْئضرَملا هُنيَقَس
 خأ وأ ءَّقَح يف هّبِحاص ُهقفْنُي هقِفنُي بل مهد د ْنِم '”ٌلقأ ايم خلْغأ ام :لاقو تا

 .ًدّلق الإ نادادزي امو ءمالسإلا يف هيلإ لك

 .مهئالضفو نيمياتلا

 .ثيدحلا ريثك هقت تناك :دعس نبأ لاق

 0 ا ءالبنلا مالعأ ريس .هئمو نيعبرأ ةنس : ليفو ؛ ةئمو نيثالثو عسنت ةئس يكوت

 (ر) .ةوفصلا ةفص نم تثملاو «نساحألاو ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام 2032

 (ز) .(لقأ) لدب (زعأ) :بايحألا عمجم يفو (4)

 5ظ8



 هتالَص :ءرْمَأ ْنِم م امٌهاوس ام َسلَص ِدْيَعلا َّنِم اَتَحْلَص اذإ ناتلصح- :لاق

 فرامل

 .ُهلَمَع دسْفي م ام َرَصبَأ ام ٍرْيَخب ُدبَعلا ايل : لاقو
 ,")هظعَي ٍناَطلُس ئلع مدع اخذي ال :انال ينَع اوظَمْحا :لاقو

 فوه قد نه هنكم نكت الو «نآرقلا امأَرَْأ ْنِإو ةَباَش ةارئأ لديألو

 4 3 ع

 هنع ْىلاعت هلأ يضر

 .عفتنال ايئّدلا ف كولملا ِءالُؤَه ىلإ َمطَقنأ كلور نأ 0 : ٍنْوَع نأ لاق

 . ؟رّذلا َتْحَ امو امُهَنيَب امو ضْرَألاو ُثاولمتلا هل َن ٠ ىلإ عطَقْنأ نب كف

 ةاضرْك رّقفلا َدْنِع ةاضر نوكي اردت ؛اضّرلا ةقيقح ديعلا تيقن : لاكو

2 3 2 

 . مهفأف هالي نم ئذأتي وأ «هايثلدب نتعفي العا «كلذل ًالمأ نوكي تح ؛ يأ 0010

 : ظفاحلا يرصبلا مهالوم ىنزملا ثوع وبأ ةرصناا ملاع ةردعلا مامإلا نايطرأ ل نوع نس هدأ اع م0

 .نيامس و ؛ثامس ةمم لل و

 نيسحودخ ةنس : ليقو ١ حيحصألا وهو ةئمو نيسمخو ىدحإ ةئس بحار رهش 2 ةرصيلاب يفوت

 ١) . (”11 /5) ءالعلا مالعأ 7 4 نينامت , 1 نداعو 0 ةلعو

 5م



 ("”(ريصقلا ملسم نب نارمع)

 يف َنْسيِعَأ ال نأ ُتيلاب ام ٍنآرَقلا ةءارقو دوجّسلاو عوكل ال : لاق
 00 ًاقاوق اينّدلا

 ريح لاقت ؟ فلاح هعبك ِتْبأ اي :ُتلقف «يمانُم يف هّئيأر :هتنبأ تلاق

 ب انيلَع ٌحارُيو ىدْمُي انهله ْنْحْنَو «عجاضملا انل تدهمو «لزانَملا انئّوُب ءٍلاَح

2-- 

 ءْحلاّصلا ءَّصلا :لاق ؟اذنه كْعْلَب يذلا امف ل ةلكلا ىانقاةراب

 . ّلَجَو َّرَع هللا باتكل َةَوآلِتلا ةرثكو

 ع ع 24

 راغص ىف هدادعو «يفوصلا يرصبلا يرقنملا ركب وبأ دباعلا ينابرلا ريصقلا ملسم نب نارمع )١(

 بيذهتلا بيذهتو :(7126 )١/ ءالبنلا مالعأ ريس .هريغو نابح نبأو يبهذلاو لبنح نبأ هقثو «نيعباتلا

 (ز).(78١- ليي

 هير كو 1 بلشت اهنأل 4 تفولا قف نيَبلحلا نيب ام اوعتلو ءافلا مضب ؛قاوفلا (؟6)
 هلأ ركذ الول هنأ :دارملاو ءاقاوق الإ هّدنع َماقأ ام :لاقي ءُبْلْحَت ّعْن ٌرِيَتِل ليصَملا اهُْعْضْري

 .ةعيوس اننا تا نأ لايي مل ؛ايندلا ىف

 كلما



 ('"(يسيقلا نسحلا نب سمهك)
 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 أ َوَق ِءْوُس َّلُك ئَوْأَم اي يمؤق :هِسْفَل لاق لَم اذإف ِقلّصلا ٌريثك ّناك
 11 يلاعت هلل ِكَتيِضَر ام

 .رانّيدلا ٌَكِلْذ ُديغ رائّيَدلا اذنه َّلَعَل :لاقو ةكرتف ُهَدَجَوَف ٌرانْيِد هذه طَقَسو
 1 ُهَدَي هب َلَسَمَف انيِط هِراَج طْئاَح ْنِم َدَحَأف ٠ أكَمَس ٍمْوَي تاذ ّلكَأو

 .ِهِمْلِع ريَغب هب ع ا د دلك ويلان

 :ةيلع اريثحت ا تح ىَّلَصُي نلاعَت للأ ُهّمحَر ٌناكو

31 3 2 

 اك 1 طن ع ل ص سيم ن0. م ل ل مم يو ١ و سس ام ل سس يااا رسل تا همم ميسو و نص هوم سل ل

 فيلإ مجري دنسم ثيدح هل ام ؛ةرصبلا لهأ نم دباحلا هللأ ديبع وبأ يسيقلا نسحملا نب سمهك )١(
 تاقثلا . تام نأ لإ اهب ماقأف ةكم لإ جوخ تتام اماف مدعت ع أ ةمدخد ل ديفا ناكو

 (ز).(6١7- "1م ةوةيلا ةمرع 17ه رلال)

 1م



 2''(يسرافلا ٌبيبح)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 اَّمَع َحَّرْسَف ِهَتظَعْوَم رئأتَف ٍنَسَحلا َسِلْجَم َنلْجَم َنِضَح ؛ةّوْعَّذلا باَجُم ناك
 .كِلْمَي ناك

 َّنَأ زَلو ءزْوَجلاب ُنايْبَصلا ُبَعْلَي امك ِءاَرَقلاب ُبَعْلَيَل ناطيشلا َّنِإ هللاو :لاق
 َةَحكَر وأ مْرَي ٍمْوَص وأ ءمْرَي ةالصب يِنْنِح :لاقف ةَمايَقلا َمْوَي يناعد ئلاعت هللأ

 د اهيف ص 00 نأ َسيلبإ ْنم + 7 ةحعيسست و قَدَجَس وأ

 تطل[ ان ا

 نوكي ال ؛ىينعي) ا ؛ثتام اذإ ءرملا داعم ره نإ :لاقو

 اهب رشي وس هنس ذك فلج دك

 0 ل ا يا :ديلولا نب فلخ لاق
 يسفن َكْنِم ثيرتشأ ؛ٌبَراي :لاقف 6 جَرْخأ ءمهرد ٍفلأ ا
 ًاركش هذنهف َكلَي َتلبق َتْنُك نإ ؛ يه 4 0 رد جّرخأ من ,هذلهب
 ,يذله لَبهأف هي ةيناثلاو لوألا لبق ل نإ ؛يهنلإ :لاقف ةئلاثلا ا ءاهل

 .اهل ًاركش هذلهف ةئلاثلا تْلِبَق َتنُك نإ ؛يهللإ :لاقف ةَعباَولا م 0

 5 :لاق ؟َنيأ ْنِم :لاق مهر هم ثالث َكيلَع يل نإ : لاقف لجَر ةاتأ

 هلل : لاقو + لَصَو ًاّضوَت لبللا ناك الق هَدَخ نلإ ُتَهْأا : لاق +( ”َكيلَع
 ْنِم ٍلجَرلاِب ءيجف ههِنَدَب يف ِهلَتْبَأَف ًابذاك ناك ْنِإَو «هيلإ ّدَأَف ًاقداَص َناك نإ

 يرضبلا ّمُّد لصأ يسرافلا ملسم وبأ :ليقو ءدمحم وبأ ؛يمجعلا دمحم نب ئسيع نب بيبح )١(
 .امهنع ئورو «نيريس نبأو نسحلا يقل «ةوعدلا باجم ًادهاز ًادياع ناك أنكَس
 (ز).(45١) ءايلوألا تاقبط .ةئمو ركع ميسا هن توا

 زا اينلغ َتَّقنا :ةوفصلا ةفص يفو 2,0

 (ز).مهرد فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك : ةَرْدَبْلا ©

 (ز).(مَهْرِد َةّنِم ثالث) :ةدايزب ةرفصلا ةفص يفو (4)

 م١



 0 : يذلا 0 ا تو يو ذقو كلا

 ل ْنَأَك ا اقف ,ةيفاعلا نين ًاقداص ناك ْنإ 0 لاق ذل لاق
 : ءيش هب نكي

 ؛نيكاسّملا ئلع ُهَمَسَقَ ؛ َاَنلا ٍتَباصَأ ٍةَعاجَم يف ًآماعط بيبح ئرتشأو

 ماعطلا تاعيمأ ءاق شا اذ 2 .هشارف تخت اهلّمَجَف هَتَسيْكَأ ٌطاخ 3

 يه اذإف اهنَرَوف :مهارد ولع يه اذإف ةَسيكألا كلت جرخأف 0

 . مهيلإ اهَحْفَدَف | مهقإ ا

 4 ةلصم الصم ىلإ اح 0 ؟ فوت 0 0 2 ا هنم ْتَيط ةأرمأ هئءاجو

 رت نم كِل يب ْمُهْنَظ َنوُنِسْحُي مالا َ براي: لاق ْعَرَذ اًملف ءىَلَصَ

 اماطغأف ءٌامهزد نيسمخب اذإف ةريصح َعَفَر هن «يب ْمُهَّنَظ ْفِلْخَت الف ؛ ّىلَع

 . اهاّيإ
 َحَرَف الو «ّكب ُهْنْيَع رَقَت مل 0 ة ال : هتاجانم يف ٌبيبح لاقو

 َكيِسأ يأ مَلعَعَل َكتإ َكنَ 3-2 ء كب ْعَرَمَي مل ْنَمِل

 هَل ْنَمو 571 هَقَت مل نم :لوقيو هيَ يف وأخي ًناكو

 نملأ الف كني

 نأ ٌديِرأ : ةّيسِرافلاب لوقي : لعجو :ٍتوَملاَدْنِم ادد عرج ٌبيبَح عج

 نأ وأ لحق تكل اف ًاقيرط ٌكلسأ نأ ديرأ طق هن فايس اع اردخ فاش

 ُتْدَماَش ام ٍلاوْمَأ ئاع فرش نأ درا طق ُنبأَر امو يالؤمو يِدّيَس 00

 5 ةّمايِقلا موي لإ هّبحَت ا بارّثلا تحت ل نأ ا ع اهلثم

 يِنتْحّبَس ةدحاو ةحيبست تاه ؟ٌبيبح اي : يل لوقيف ئ أاعت لل يدي ني تققؤأ

 5 لو ؟لوقأ اذامف «ءيشب اهيف ناطيشلا كب رَمظي ل هد نفل

 . يقنع ْئلإ ٍنيِدَّبلا ٍّضوُبَقَم كتيتأ ٠ ف لذ ه 5 7 كوتا كلي

 3 2 ني

 (ز) .ةوغفصلا ةمفص نم ةدايزر (نمل) : لذا نم ماللا )10

 ا

8 



 ""ديز نب دحاولا دبع)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 : همالك نم

 هللا لإ انوش وكس الآ 1176 نويهتخم ل اه لوط نم نويجشت آلآ
 نوكت الأ ءويلإ َرّنلا هم خب مل ديس نلإ اقؤش نكي نم هن الأ ؟لجَر

 اهْنم ئلاعَت هلأ ُهَداَعأ ِراَثلا َنِم افْوَح ئكب َْمُهَّنِإ الأ ؟ِراَّنلا َّنِم افْوَح

 قلص الع ُلماحَتأ تكف «يفاس يف ُلِع يناس ا

 ئمّذلا قوت ةيراجب أدإف يشف تيلكت ٌلعَجَو ٌتْدِهْجَأَف ُتْمْقَق تصمصقف : لاق

 ٌتلاَقَف ءاهَقلَح َّنُهَو َيلَع ْتَمََو ئتح ؛تانيزم راوج نيب ” وطخت 7

 :َنهيلإ ُرظْنَ انأو يِنلَمَتْخآَف يوخت ا ا رو : َنْوِضْعَيِل
 0 أ مل اياشح َمَْس يخت َنْضَرَمَك نشل :ٌنِهرْيَعِل تّلاق مْ

 ةئلعج 1[ كعجلا :يِتلَمَح يتألل تاق مْ ءارضُح قفارُم يسأَر َتْحَت َنْعَضَوَو «ةلثم

 لئلا وب ْتّقْحُف «نيمسايب يتأف ٍناحيلاب ها : ْتَلاق مّن «ٍشْرفلا ئلع

 3 ماع ةمتتق أبل عزت ع عب ع ل ثا

 0 د 0 [١ كلت] يتلُيل دعب ب ةّلعلا كلت تيكَتشأ امف «لاقع

 أ ا لا ل ل ا ل لي

 ويا ا ل ل نا سلا طل

 .يرصبلا ةديبع وبأ دابعلا خيش ةودقلا دهازلا ديز نب دحاولا دبع )١(

 (ز).(174 /9) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعبسو عبس ةنس لإ :لاقيو ءةئمو نيسمخلا دعب يفرت

 بكاوكلاو ءةوفصلا ةفص نم تبثملاو «(ال) نودب (نويحتت) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا ىف (؟)
 (ز). بسنألا وه هلعلو ءةيردلا

 (ز) .رتخبتتو اهيشم يف زتهت يأ (0)
 (ْز).هنجعزت الو هب ًاقفر يأ (4)

 (ز).ةوفصلا ةفص نم ةدايز نيسوقلا نيبام (6)

 ؟ م0



 هش أسف «جلافلا ديز نب دحاولا دبع ّباصأ : يناراذلا اهله وبا لاك

 ب اذإو َّقلْطَأ ا نأ دارأ ادإ ناكف «ءوضؤولا ِتَقَو يف ُهَقِلطُي نأ ئلاعت

 . جلافلا هيلع داع هريِرَس ئلإ

 . ةنَس َنيعبرأ ةَمَتعلا هرصد اسلاوب ندكرلاادم

 ءاهنم ًاهجَو 0 َنَسْحأ مل ةيراجب انأ اذإف «يدُزو نع ةليا ع ' لاقو

 نامامزلاو . ٍناحبسب مي َنالْعّتلاَو «نآلعت اهْيلُجِر يفو 00 ريرع ٌتايث اهيلع

 ا كلط قادوا ينإف يبلط يف دج ؛«ديز نِباي : لوقت يو «ناسْدقُي

 ا

 ْ 0 0 تل

 نزحلاب هل
 تلاع ؟تأ نس "رحل : تلق

 ٍنَمّئلاِب ُهاتأ دق بطاخ ْنِي ايمن علا د كابل

 هيلع نلاعت هللأ ةَمَحَر ؛ليَللا ماني ال نأ هسفن لع ْئئلاو ءهبتن

3 2 3 

105 



 (١)ىميلسلا ءاطع)
 هنع اىلاعت هللأ ىضر

 :هل ٌتلقف .يميلسلا ءاطع يَدَي َّنيَب ُدِقْوَأ ُتَنُك :روصنم نب رشب لاق

 ىلإ ُثَعْبت الو رانا وذله يف َكَمَْ يِتْلُ نأ تر لأ ول ةقالا كوش

 كيفحل :كلذب ُث'مَأ ذل هللأو : لاق مث ةَبعكلا ٌبَرَو ئإ :َلاقف؟باسحلا

 .اهيلإ لصآ نأ لَ احرق يس يَ أ

 ىف هَل ليقف . ئكبو َدَعتْزأو ضن ه هيوضُو ْنِم ْعَرَف اذإ يميلسلا ٌءاطع ناك
 لآ نيت عونا ذأ كيذا يف ءميِظَع ٍرْمأ ئلع َمِدقَأ ْنأ ُديرَأ يي :لاقف كلذ

 . لَجَو ْرَع
 «ّفعض تح هِسْفنب ٌّرَضَأ نق دق يميلسلا| ءاطع ناك :يرملا حلاص لاق

 :ءضأآ تتايلك زاد ةاينلخأو هيك دل :تلمجف اكسو ةيوَّس َتُيَرَتْشَأَف

 ُتْلَعَج ُدّعلا ناك اَمَلَف ءاهَبِرَش ْذَق :لاقف ْعَجَرَ ءاهبَرْشَي ئتح ْحَرْبتال :ُتلقو
 : لاقف «يتَمارَك َّيَلَع َتْدَدَر :ةلقن هتاف َرْسَي مل اهب عَجَرَف فوشي هل

 ٍوذنه ُرُكْذَأ اهبَرْشَأ ْنأ ُتْدَرَأ اذإ ءْتَرِدَق امف اهّميِست ْنأ ىلع يسْفَن ُثذوار

 حا ناكم نو ثرملا هفابو تيك ذاك الو ْمعَدَحَ # : ةيآلا

 ءداو يف الإ ينارأ ل : تالق 107: ميضر) 4 للم كاذغ نبازر تربت تسب

 .رخآ يف َتنأو

 ؟ّيلإ وه ِءيَش يف ينيِتاعت فيك :لاقف ءءاكبلا َةَرْثَك يف بتوُعو
 يل ْتَلْثَمَت َّلَجَو َّرَع هللا ٍباَذَع ْنِم ْمِهِب َلزْني امو ٍراَّنلا َّلْهَأ ُتْرَكَذ اذإ ينإ

 . للاعت هللأ مم ُمُهَمَحْدَي ْمَل ْنِإ ِهِلْهَأ ْنَع ءاكّبلا ئئنغ ّلَقَأ امو ءمهب يسفن

 هبعرأ دق ناكو «ءةياورلا نع هفنب لغتشا «نيعباتلا راغص نم ؛دباعلا يرصبلا يميلسلا ءاطع )١(

 كردأ «ةظعوملا دنع هيلع يثشغ اميرو شمع ئتح لئكب هنإ :ليق «ئلاعت هللأ نم فوخلا طرف

 .امهريغو رانيد نب كلامو «نسحلا يقلو «كلام نب سنأ

 (ز).(8760 /؟) ةرفصلا ةفص «(87/57) ءالبنلا مالعأ ريس .ةثمو نيعبرألا دعب يفوت هنإ :ليق

 1 ما



 يفو ء«يتْيب ُربَقلاو ءيَقْنَع يف ُْتْوَملا :لاقف 0 ادكماع نو
 . يب عّنصُي ام يرذأ ال ؛ يبَرو « يقيرط منهج رشح ليلعو ٠ را ةّمايقلا

 اذإ :لاقق َربخَأ قافأ اَمَلَك ءِتاوَّلَص َسْمَح َكَرَتَق ِهيَلَع ّيشْحَف نع 2

 . نيتالص لو هيلع يقف شت مك 1؟ايَس لع ثان يلع تََ
 ْىَشْعُي ءاهيّلَع َيَلُص ئتح ِتاّرَم عَيرَأ "”[ديلَع] َيِشْعَف رانج يف ّ جرح
 هيَ يقم ع اجا ىلإ َرظَن اذإف هن م هيا

 مت وبلا ّلْهَأ اي :لاق مث «رباقُملا ئلإ ّجَ َرخ ٌليللا هيلع ّنَج اذإ َناكو

 َمُث ٌةَالَمَعاوَ ؛ْمُتلوع ام متنا ٍروُِقلا َلْهَأ اي : لودي يكبت 7 :(ةانؤماون

 . حبصُي ئتح َكِلْذَك لارَي الف يكْي

 .اهُفرْعَي الو اهرْعِس ٌملْعَي ال ُرُمَت ةهكافلا تناك ْدَقلو
 َحٌوَرُي نأ هللا ئسع «صخُملا يف ثيداحألا هذه اوُسمتلا : لوقي َناكو

 .مغلا نم هيف انأ ام َضْعَب

 ناكو « يكبأ نأ ريقأ ال ئوتَح يكبأ نأ يهنأ" لاقف ؟يهتشت ام : 0

 . ةلئاس ِههْجَو ىلع َرْهَّدلا ةعومد ثناكو ءَراهّتلاو َليَللا ىكبي

 ءاطع تيأر امو راطت دالك هنو لدي كليسلا اع للا ال

 نم 0 23 هّنأكو ءليلُكُدلا ةَأُوَملاِب لإ ءأ خدك امو ءناضيفت ةانْيَعو آل

 .اينّذلا لمَ
 َضْعَب وعُذَي اه وعدي داك ال يهراسلا ءاطع ناك : : ي رم تالا

 :لاقف ؟ةجاح َكَلأ :هل ليقف ؛هياحْضَأ ن ضيعب ب َسيِحِف وه ندؤُيو ؛ هباحصأ

 «دمحم ابأ اي : تلقف هتيتأف : لاق 2 يَنَع ئلاعت هنأ ال هرم

 : تلق ءَكِلْذ ٍبِحَأل ينإ شأو لت :لاق ؟ ؟كْنَع نئلاعت 8 جرفت نأ تحت ا

 حبو هيذَي 0 ةنع جري نأ ئيلاعت 60 عدأف نسبح : ًانالف كن ديلجا نإَف

 َنِم انحِرَب امف ءانل اهضقأف اهكلأسَت ْنأ َلْبَق انجاح ملت 1 ؛ يهللإ : لاقو

 لجل لخد ئنح ِتّْبلا

 و0( ةوفصلا ةقببج 0 ةدايز نييموقلا نيب ام (١0
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 ْنأ هثلآو يِهَْشَأ :لاقو ؛ئكبف ؟يهّتْشَت ام :يميلسلا ءاطعل تلق :لاقو 2
 :لاق ؛ةرخآلا يف الو اينّذلا يف 0 هنم مِيَمجْن ال ًادامَر نوكأ
 .باسحلا ٍرْسَع ْنِم ةاجَنلا دارأ امّنِإ 5 تَملَعو ءللأو يناكَبأف

 يتَدُحَو ِرْبَقلا يفو ءيتيْرُعغ اينُّدلا يف ْمَحْرَأ ّبَر :لوقي ءاطع ناك
 .َكيَدَي َنيِب ًادَغ يماقم ٌلْوْطو

2 23 2 

1 1 ( 
 '"(ريرضلا دوعسم ريهج وبأ)

 ْنكَي حلو .اهيف ديني ةيواز ئلإ َمطَقنَأ دق ريهج وبأ تاكا :حلاص لاق

 : لاق ءديَعاس نم ٌمِجْدَي مث َةَالَّصلا 520 ل لا ةرطببا ٌلْخْدَي
 « بيبحو «ينانبلا تباثو غيماو نب دمحمو ءرانيد نب كلام اذإف «ٌتَجّرْخَف

 انيتأ ئتح ريهج ابأ دير انقلطنأف .رورس ْمَْي هللأو اذلم علك يدا رااعلا

 انيِلَع ّجَرْحَف ةانْرظَتنَأَف قَالَّصلا ئلإ ّجُْوْحَي ّنآلا :اولاقف ُهنع انلأَسق (هَّعْضْوَم
 هناا سد 1 ل كو نأ ند : ُلَق :َتلق َتْنِش ْنِإ لُجَر

 . موُمْهَملا ةَنيِهَك َسْلَجُهتَالَص ئضق امل ةك ايلصت ندا ءِدِجْسَمْلا باب دنع

 :لاق ؟َتْنَأ ْنَم :لاقو هيلع ٌّدَرَ يلع َمَلَسَق عساو نب دمحم َمّدَقف

 ا مولا ِءالْؤَه لوقَي يذلا َت َتنأ ؛ًالْمأَو احم :لاق ء«عسأو نب دمحم

 07 نيلجلا «َكِلْذِرْكشب تنف ْنِإ تنأ ش ؟ْمُهَلَضفَأ َكّنأ ٍةَرْضَبلا ىلإ هد
 :لاق «تباث انأ :لاق ؟تنأ نم :لاقو هيلع ٌدَّرَف فيلع َمَلَسَق تب تياث ماقف
 يمس مبلا سس م يسيل تسسل_ حسا سس شات سل سس سس سس يي مس سس مس اا و يااا ب يس ص تس نسا

 (َر) .هوحنو دامرلا نم ةضقلا : ةّفّحلا 23(

 يزوجلا نبأ هركذو اندنع يتلا عجارملا يف هتمجرت لع رثعن مل ءريرضلا دوعم ريهج وبأ )١(
 (ز) .(81"3 /8) ةوفصلا ةفص رظنا .ةومصلا ةفص يف

 ا



 .ْسسِلْجا ؟ةَلَّص ْمِهِلَوْطَأ ْنِم َكّنأ ةّيرقلا هذله ُلْهَأ ُمُعْرَي يذلا َتنأ ءآبحرم
 ل

 (« بيبح انأ : لاق ؟تنأ نم :لاقو هيلع در ؛هيلع َمُلَسَف بيبح ماقف

 ناش 1 َكْنأ ٌموَقلا ءالؤم معزي يذلا ٌتنأ ءدمحم ايأ اي كب ًايحرَم :لاق
 : لاق ؟هللأ َكُمَحْرَي َكِلَذ َكلل يِفْحُي نأ ُهَتلَأَس اله : كاطعأ الإ ًائيَش هنأ

 د 0 ىلا نا هديب ةدخأو

 0 000 0 ب خب :لاق «رانيد

 .اينّدلا ٍلجاع يف نر ع يما تكن نال ن1 مدمر َكَْنأ مولا

 فيك اورظْنا :لاقف مْوَهلا ىلع َلْبَقَأف هيلع لس ُثِمَقُف : حلاص لاق

 . ةمايقلا عدم يف َ ع هدأ يد ع 1 نورك

 َتنأ :لاق .«يرملا حلاص انأ : تلق ؟تنأ نم :لاقو در و ُتْمَلَسَف :لاق

 تحب ةذاعجت الا تقَعَنَأ امف تأرقف أَرَقا : لاق ا كل ؟عءىراقلا ىذغلا

 ام لإ رََ : ْتَأرَقَ ةف «كتءارق يف دع :لاقف 203 ا ادي

 هِهْجَو 1 0 َحاَصف | ناقرفلا] 4 ارو 5 1س 0 لع ْنِم راج

 تر 9 ءرظنت هنم اَنوُنَدَق ْأَدَه 0 والا روحي انك روحي ؛لدكت

 تكاعتا فاهنلا انتهت :فموخت ْوُجَع :اولاق ؟ٌدَحَأ 2 لَم الامه فكن
 .تاّمف ْنآ آرقلا ٠ لع ءيرأ ايان فل ان تلاقت

 ا :انلق ؟يرهلا 00 ل ةلعأ َرَق يذلا ن © شآو دل ّقح :تلاق

 و نإ : لوقت ةكمْسأ ثنك انآ تك فلات ؟يرملا حلاص نم كيِرْذُي امو

 . ينلتق حلاص َيلَع

 حا

 (ز).(ّبتكنا) :ةوغصلا ةفص يفو )1١(
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 (١!(ىنادحلا بلاغ نب هللأ دبع)

 "9 ُلَذَج بيبلِل اهيف ام هللأ وف ؟اينّذلا نم ئسآ ْمالَع :لاق ٌودَعلل رب امل
 اي كل ةّهْبَجلا شارِتفأو ءيِهجَو ةَحْمَصِب رّهّسلا ل يل را أ

 .كئاوطر ٍلواُحو َكِباوَتءاج ٍليَللا مَلَظ يف ءاضعألا ني ا . يِدْيَس

 لئاقف َمَّدَقَت م ءهِقْيَس "”َنْفَج َرَسَك مث ءاهِلْهَأو انا ٍقارِنل أي ميم تنك
 همانم يف 0 ةأرف .ِكَسملا ةحئار ءربق نم اهنا نفد اًملق ا

 لؤطو ءنيلا وحي : لاق ع :لاق َةْنَجلا ىلإ :لاق ؟تذص مال :لامف

 ؟َكِرْبَق نم ُدَجوُت يتلا ُهبْيْطلا ةَحئاّرلا ءذاه امف :َلاق ءرِجاوَهلا َمَظو ءِدّجَهّتلا
 .أَّمظلاو ٍَوالّثلا َهَحِئاَر كلت : لاق

 يلايللا َكْنَع :ء جدخت ال ءاريخ َكِسْفَنِل بِسْكا :لاق ؟ين يىنصوَأ : تلق : لاق

 الطع ٌمايأل او
 م 2 د

 هم و يي ب يي لل م سي  -س ل اا-ا-لا

 .دباعلا يرصيلا سارف وبأ :لاقيو «شيرق وبأ ينادحلا بلاغ نب هللأ دبع )١(

 .ةعكر ةنم ئحضلا يلصي ناك

 لامكلا بيذهت .نينامثو ثالث ةنس لتق ئتح مجامجلا يف ثعشألا نبأ عم لتاق

 (ز).(؟"61/85) بيذهتلا بيذهتو ء(415/1)

 (ز).رورسلاو ّحَرْفلا :لَذَجلا )٠(
 (ز).فِيَسلا ذْمغ :ٌنْمَجلا (0)
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 ا أ ناس
 هنع ْئلاعت هللا ىضر

 َلْيِق الا ّنِم ثوَجَن نإ رْبَخب :لاق ؟كدجت تفيك : : هضرم يف هل ّليق

 .اهْيَكَرَط نيب ام يِبْخَأ ءنيفّرط َنيِب ام ٌةَدِيعَب هلي : لاق ؟ يهتشت امه :ُهل

 قع نرلاش :لاقف ِهِسْقَن ىلع َلَبقأ مَ ؟وذنه ْتَينُب متم : لاقف ةَكُْمِب َرمو
 .اهّماصق ؛ ةنَس موصب كّئبقاعأل ؟كينعُي ال

 فرتس يخديو ءهباسح د هشْنَيو «ٌةاوّدلا م ْعضْيَف ءهتوناح باب ُحَتْقَي ّناكو

 . باسحلا يف ناك هنأ هيرُي «باسحلا ىلع لبي ناسنإب ٌّنسَحأ اذإف ؛ يَلَصُي مَ

 5” ام نيكاسملا ال : لاقو

 تتسلل كاش اذن سل تس يسورورووورومم تسيييوووالظ ةفامؤو ع ع سم نمو تس ©

 )١( تاقثلا يف نابح نبأ هركذ دَنو «نيعباتلا داهز دحأ يرصبلا نانيم بأ نب ناجح .

 /؟) ةباصإلا 5١١(.)ز(
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 217( : 07 إ 9 ك١

 هنع ئلاعت هلأ ىضر

 : همالك نم

 ءاكوملا ةاخلابو ءَلْعَشلا غا ١ غارَقلاب ف مهلا ٍةَحّصلاب اوُدداب
 دبع دبَعلا َسْنِب قدابملا نَع ُتاوهّشلا ُهَتَدَصْف ةدابعلل َقِلُخ َدْبَع دْبَعلا نشب

 . ةّبِقاعلا يف َيِقَّشو ةلجاعلا هنَع ثلازف «ةّبقاعلا نَع ةلجاعلا ُهَنَّدَّصَف ةبقاعلل َقِلُخ

 .عَبْشَت ريثَك نمالو ُمَْفَت ليلقب ال ؟َكيفطُي ام ُبْلْطَت َتنَأو ٌكيِفْكَي ام َتيِطْعَأ
 ؟هتَوهَش اينّدلا نم يضقنت ال ْنَم ٍةَرِخآلل ٌلَمْعَي فيك
 .رورُغلا ٍرادل ْىعْسَي َوْهو ّقَحلا ٍراَدِب ٍقَّدَصُمل بَجَعلا لك ٌبَجَعلا

 الأ هِئاَضْعَأ يف اهلَعْجَي ملو يلق يف نيؤحلا هو ةّوُك َلَعَج ٍلَجَوَرَع هللأ ١ نإ
 رَجْعَي ٌباَسلاو ءليللا ارا وُصَي ًافيعض نوُكَي خيشلا نأ َّن نور

 . ؟كِلْذ ْنَع

 1 مقري مل نلت نأ يصنب ذأ َيِهَر نم ولأ ني وهف يشفلاب يضر نع.
 ئ ] لع

 ُنَمأَي الو ءٍلاجّرلا يف ُهَفلَخَي ال همم لاز ام ك ثيح هيد ِنِمْؤُملا ٍلاَم ِْمَأَر

 .لاجتلا ِهيَلَع

 ض0 ها ل ينْيَع ٌبْضَن َتْوَملا َلَعَج ْنَم
 .هِب َنيعيطُملا ُسْنَأ َنوُكيل ٍةَش ةشحَلاب ينل مس ٌلَجَوَرَع لأ نإ

 ادق مكلبو تزو كذع ءَكِنَدَب يف ًافاعم «كيرس ىف انمآ تْحَبْص ّضَأ اذإ

 هلع نرخ نلف ُئاَفَعلا اينّدلا

 .نالجع نب رضخألا وخأ .هللأ ديبع وبأ هتينك «ةرصبلا لهأ نم يميتلا دباعلا نالجع نب طيمش )١(

 (ز).(5/١16) ناجح نبال تاقثلا
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 هيف اَمِي سْمأ ئضَم ْدَق : ماي ُةَنالَن يم امن : هِسْفنِل لوقُي َنِمْؤُملا نإ

 لدغ له ني ِتْنَك نإف ءاذنه كُمْوَي وه امنإ فئيكِرذَت ال ْكّلَعِل 0 ادعو
 ريش ل 1)١( ف َرَْخُت ةليلو ًامْوَي ِدَغ نود َّنِ ع 5 دم ل ءىجْبَسَأ

 . ةيف مرَتخُملا كّلَعَلَ

 ءنينّسلاو ٍروهّدلا مه فيعضلا َكّبلق َتلْمَح دق هّمَه ٍمْوَي لك ئفك

 فعلا َكِبَلق نا امُق .«فيصلاو ِء ءاتشلا مهو «صخُملاو الخلا مهو

0 

 هنْبَع هَُيْغَ اهْنَع عِطَقنَت الو ؟هتَوْهَش اينلا ّنِم يضقأتال ْنَم قرم +آلل لَمْعَي تفي
 . مهسفنأ ىو ىلع ٍمِهبَر اضر اورثآ لأ ءايلوأ 1

 ل ٍنيلجّرلا َّىَأ «لظنأف ,نايين محتنو ءايندلا نم ُدورمْمَف : :ٍنالُجَر مانا

 أ عيطت ْنأل ؟هّنحت ٍءْيَش يألف ؟؛اينّدلا يف ِءاقبلا ل ٌوُط تحت كار ينإ
 م كل ئبوطف اعلا لامعألاب هيلإ رقت فتدابع م نِسْحُتو

 ؟كاَدلَوَو َكَتَجْوَر معن ءاهَرّمُْتو اينّدلا م عَمجَتو ءبَعلَتو ولو ءَبَرْشَتو

 ناقل ل بد رأ هع تم

 ئلاعَت هلأ َتَعَن ام لإ ُظْنَي هَوَمَف فآرم ئلاعت للأ بانك َّدَخَنأ َنيْؤُملا 3
 ةلإ هلكت ةذعو ( نيٌرَتعَمْلا هب ٌلَجَو ّرَع َتَعَن ام لإ ٌر 0 ةرمو «نينمؤملا هب

 هدّمحبو اما هللأ ٍدَعَو امو ِراَنلا ىلإ ٌرظْنَي 5-0 ءاهيف هللأ دعو امو نجلا

 يلإ ئلاعت هللأ هقّوشام لإ ًاقؤش دب يم' لا ٍمُهَسلاك ًائيزح ُهاَقْلَت ."”اهيف
 ل 0 ا امم ايرهو

 . تائّيّسلا ىلإ | ْمُهَدوَقَت را 9 تان ذلاو مهاردلا

 سرت < لاق وبلغ تلف يه نإف ير ايدلا 2 َنِمْؤملا َّنِإ

 ّْنِم كب ْدَتفُيو َهنَجلا ِكب َبَلْطُي ْنأ الإ ؛ ٍرْيَش نم كيف ام هللأو ءالْمأ الو

 ل
 م

 م

 )١( (ز).هيف ٌتدوُحَت :هيف مرتْحَت .
 60 نار قنا ةغأز ةةردسلا ةفيعأ فو

) 

 3 دوقمأا وكو مامر ةءاجنإ 0 )ع0
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 هلل دْمَحلا ءِكَعِبَتُي ْنَم ىلعو ءافعلا ِكيلع : لاق ُهْنَع ْتَربْدَأ ه ْنِإف ءراثلا

 .كلْغشو ْكَننَنِف ِيْنَع فَرَصو يل ٌراخ يذلا
 «نالُجَيلا اهَدْنع َناِبَتْسأ ايالبلا ٍتَءاج اذإف ءّرجافلاو ّرَبلا ِتَرَتَس ةيفاعلا َّنإ

 دعب ئشمو ءوبشلا َدَْب عاج نه هلام ْتَبَمذأَف َنِمْؤملا ىلإ ايالبلا ٍتءاجف
 هلظن اذنه :لاقو ّيضرو َرّبَصَف ءًأموُدْحَم ناك نأ َدْعَب ةّسفن َمدخو ءبوكؤلا

 ءرجافلا 0 ايالبلا تءاجو ادغ يباسحل ُنوْعَأ اذنه يف ئلاعت هللأ ص

 نيل نِم ْبَص اهنَع يل ام ةداع يسفن ُتْدَوَع :لاقو ملهو َعِرَجْف هلام منا

 . شيلا كل هَل ةوعَيل ماركا َّنِ و هبط ّالإو ؛ٍلَح نم ةباصأ َوه نإف ءشبيعلا

 ْتَيَوُز ٌريقفو لرد اهبنوزن اند نلعأ رع : اينّدلا يف َنابَّدَعُم نانا
 .تارَسَح اهيلَع مق سف 0

 ؛اينألا َنِم َجَرَح ىتَح ('اوُنِس ٍةئادَح يف َرْيَخلا ركتبأ ُلَجَر :ةنالث مالا
 و ر

 ؛هَبْوَت مجار مث َةَلْفَعلا ٍلْوُطو بونّذلاب ُهَرمَع َركتبأ لجَرو ءُبرَعَملا اذلهف ا 20
 نم جرح ئتح ِهْنِس ةثادح يف ّرشلا َركْبَأ ُلْجَرو ءنيِمي ٌبحاص اذلهف
 .ٍلامِش عا اذئهف ؟؛ايِنَّدلا

 ِتْرَملا َدْعَب امل َلمَع ًادْبَع هللا َمِحَر ءِتْوّملا ٍةَعاَسل َلِمَع ًادْبَع هللأ َمِحَر
 . تملا لو َلْبَق هَل طي ادبع هنأ مح

 مهسراف ىئراكش مابا مه :اينُدلا 0 فص اذإ لوقي 00

 مب مهري الربا حي واخ ابتم ىعْسَي ْمُهَلِجاَرو «"”ٌضُْكرَي
 قئطفلا ٌليلق قتطبلا ٌبئاد :اينّذلا الع َلِبْقُملا َففَصَو اذإ ٌلوقي ناكو

 ل 18 نم «لكأف ُحبْضَأ مم ١ لوقت هن دلعو هجْرفو هلل هيه 5

 .راّثلا ّنِم ُبرهَتو َدَنَجلا ُبْلطَت اذهب َكَحْيَو ٍاهّنلاب لاَطَب «ليّللاب ةَفْيِح

 سس ا سما سمسا ملا سس ل 0 ا و سا ااا تا

 . خلإ . . . ئتح هيلع مواد مث :ةدايز ةوفصلا ةفص ىيفو 6203(

 (ز) .ًاضكر :ةدايزب ةوفصلا ةفص يفو ()

 .ايندلا ىلع لبقملا لاح نال يأ ()
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 الأ ؛دواد اي : قدك دواد ىلإ جا ئلاعت هللأ نأ انغلَي : لوقي ناكو

 ينم هلو ؛هناسلي يلركولل ينحسبسُي ؟هُعَدخَأ انأو - يفانملا ىلإ كد

 ىف انياطخملااو تنوعت :لداارسإ ين نم الاشلل لك :ةياعاي هيب ِ

 .مهنابضأ يف : هلوق) : ول ٌبِجحَتْسَأ ؛ ؟ ينعي 7 اهوعضيل أ 17 ينابْضَ

 .(مهناضحأ يف يأ

 الق انعم ُهْنِم َلُكَأَت ْنأ يهَّبْشَنَف ءيّشلا ُلَمْكَن اَنِإ :هل طيمش ةأرمآ تلاق
 يتلا ٌةعاّسلا ّىلإ يتاعاس َضضَتْبَأ َّنِإ هللاو :لاقف ءَدّْسْفَيو دبي تح ٌءيجَت
 .اهيف لكآ

 1 2 كن

 !"”(يرملا ريشب نب حلاص)
 هنع ئلاعت هللأ يضر

 © يوذلا هلت ةرلع تياجأ نإف 4(" ترتألا يف ةّركفلا يعاود ًءاكْبلا :لاق

 َكِلُذ يلع ْتَباَجَأ نِإف ؛ٍلاومألاو ٍدِئادّشلا َكْلِيو ٍفقْوَملا لإ اهَتَْقَت الإو
 . هيلع ّيْسْعو َّحاَص مث «ِناريلا قابطأ يف َتلَقَملا اهيلَع ضرع الإو

 2 2 د

 ةئلثملا ءائلاب (مهئابضأ يف) :ةوغصلا ةفص يفو ,نساحملا نساحأ يف ءاج اذك (مهنابسضأ يف) )١(

 .هفكب هيلع ضيق : ٍءْيَشلاب ْثَبِض نم هنأل «مهتاضبق يف يأ حج جارلا وهو

 فوخللا ديدش ناك ءّنماقلا ريشب نب رشب وبأ ءةرصبلا لهأ ظعاو همناجلا دهازاا يردولا حلاص (؟)

 .ريذن اذنه صاق اذنه ام :لاق يررثلا نايفسم هحمس امل :لبقو «ّنِصق اذإ ئلكث هنأك أ نم
 .نيزحتلاب ةءارقلاو ءركذلا ةرثك حلاص ئلع بلاغلا ناك : يبارعألا نبآ لاق

 .هتءارق اوعمس ةعامج تام :لاقيو «ةرصيلاب نيزحتلاب أرق نم لوأ وه :لاقيو

 (ز).(47/4) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعبسو نيتنثأ ةنس يفوت
 (ز).خلإ. . .بونذلا يف ةركفلا :عاود ءاكبلل :ةوفصلا ةفص يفو (1)

 (ز).خلأ . . .بولقلا كلت لع تباجأ نإف :ةوفصلا ةغص يفو (4)
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 كا نبأب فورعملا نئمحرلا ليغ نب عيبرلا)

 هنع ْىلاعت هللأ يضر

 : همالك نم

 مهبولُ ديلَع ُدَهْشَتو «ْمُهْيْعَأ هارت ّقَح رمأ ْنَع اولَهَذ فيك ٍقِئلَخلل ُتْبِجَع
 ب ا

 َكٌراهَن ءمِئاهَبلا َشْيَع شيعت ن نأ ”"0ثَّلُقلا لّوُحلا َتنأو ٌكِسفَتل َتْيِض
 :ُتّلَقلاَو ءرومألل لاتحُملا :ُلَوُحْلا) . دس لماما هنألاو مئان 000 (مِئاه
 . (تافّرِصّتلا ريثكلا

 ُهَل اوُضَعو «مارحلا معاطم ْنَع َنوطُبل 2 "")اوُصَمْخَأ ًادابع ئلاعت نإ
 ءاعر ؛مالَّطلا مهل ًطْلتخأ اعل َنويُمل هَل اولَمْهَأو «ماثآلا ٍرِظاَنَم ْنَع ء نوفجلا

 .نوُييتم اينذثلا يف ْمُهف ءاهقابطأ نيب ضرألا مُهئْمَصَت اذإ | مهبولف مهل روتين

 هيف ْتَأَرَك «تركلملا لإ بّْيْعلاب يبرلت ةاضا دنت« نزغلطم رخال نو

 نس لاجل را وسار مسلم نياتسصمرام
 أدَغ ْمُهَنْيْعَأ ُكَقَ ُدَمَت نيذلا ُمُهو ءاينّدلا يف ْمُهَل ةحارال َنيذلا ن1

#4 2 2 

 :ناسللا يف ذاعم نب ذاعمل حيض لاقو ؛ةلمهملاب هرب نب عيبرلا : سوماقلاو يبهذلل هيتشملا يف 0010(

 .هل دسم الو «نسحلا نع هرب نب عيبرلا

 .رومألا بيلقتب ريِصَب لاتخُم يأ :امهيف ركس نزوب (ُبْلَعلا لؤخلا) (؟)
 .ةعوجلا يهو :حتفلاب ةصمخلا نم اوصمخأ ()

 5 ا/



 (1)(دياعلا كلام نب مغيض)

 .ِهّيْضَرَفَف ضارفملاب ُتوَعَدَل يمل '”َضرْفَأ ْنأ ٌهاضر َّنأ مع ول :لاق
 1 . ةَعَكَر ةَمَعَبَر و لك هدْرو ّناكو
 .ًادبأ ٍشْيَعِب اوُذَل ام ادع َنولبفَتْسَي ام َق :الخلا ٌمَلَْت وَ : لاقو

 اينّذلا يف َنيِنمْؤُملا َمومُه ْثيَأَر ينإف كِسَفن ىلع كَم ها ودا 4لاقو

 هيلَع َعَمَتْجَأ ِدَقَل ٍرورسلاب َنمْؤُملا ةرخآلا تأت هَل ْنِكل ؛شآ م داو « يضقنت ال

 رورشلاب آلا تاتا فيو :هل ليقف قّرخآلا ٌءاَقَّشو ايِنّدلا ٌحَه :ٍقارمألا

 ةَمالَّسلاب فيكو ءِلوُبَقلاِب فيكف : لاق ؟ل تاذتَو اينّذلا راد يف هلل ٌبّصْنَي 0

 نيد هّنّمِه َحلْصَأ ْدَق ,""”ةَنآر َحلْصأ نَ تَنأَش َحلصَأ لق هنأ / ىري ٍلجَر ْنِب مك

 .هُهَجَو هب ُبَرْضُي مد «ةتايقلا مْوَي َكِلْذ ْعَمْجَن ُدْلَمَع َحَلْسَأ ْدَ
 2 حل 2

 500 :يفئاذ+ 7 أ ناك

 (ز).(171/4) ءاليثلا مالعأ ريس .ةئمو نينامث ةنس يفوت
 1 .عطقأ :ضرقأ (؟)

 2 .(هنارق) لدب (هتابرك) :ةومصلا ةقدصض ىفو ء«نساحمأل ناجح نى الك )1
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 ("!(ةّمْلَس نب داّمَح)

 ٍتيبلا يف سيل اذإف ,ةملا نب ةاّمَح يلع تلِخد : حااص نب لتاقم لاق

 يطق ةُملِع هيف ٌبارجو (ةيف أدق ٍفَحصُمو هيلع ٌسلاج رهو ٌرْيصَحَألإ

 هر 5ج

 ؟ا|لله نم ةيبص ةّيبص اي :لاقف ءتابلا 0 0 ةدنع انأ امئسف 0 ا

 : هيف ًاباتك هلَّوانَف ٌلَحَدَف « "”ناميلس نب دمحم ٌلوُسَر : تلاقف
 ةديحبعلا ربك رثئأا,.لز»

 امب هللا كحكصف : را مل ري ع لا ام رمل دمحم نم

 .مآلّسلاو اهْنَع كلَ اني ان لاسم ْتَعَقَو هِيَعاط َلْهَأو هءايلْوَأ هب هب َحَّبَص

 هب َحبَص امي هللأ َكَحَبَصَف :دْعَب اًمأ :بْتْكَأو تاتكلا بلقا : يل َلاقف

 تناك نإ ادخأ َنوُبأي ال مهو ءاملكلا انُكَرْذأ اَّنِإ ءدّيَعاط َّلْهَأو ُهءايِلْوأ
 يِتأَت الو َكَدْحَو لإ يِتأَت الف يَ ْنإو كل ادّب اَنَع لَأْسَأو انّتأَك ْتَعَق و

 .مآللاو يقتل ٌحَصْأ الو ؛كححضنأ الف ٠ كيج

 لال : لاق : ناهلس و لم : تلاقف .تابلا قاد 0 ٌةدنع انأ انيبف

 ٌتالَتْمَأ ٌكيِلإ ُتْرظَن اذإ يل ام : لاقف ِهيَدَي ّنيَب نسلَج هن َمْلَسَف َلَحَدَف ُهَدْحَر
55 

 يقرشلا زازبلا يوحنلا يرصبلا ةملس وبأ مالسإلا خيش ةودقلا مامإلا رانيد نب ةملس نب دامح )١(

 .ليوطلا دمح تخأ نبأ يتئاطبلا
 يف ًاريبك أمامإ ثيدحلا يف هتمامإ عم ناكو ءةجح قودص وهو 000 روخب نم ًارحب لاك

 ةجحلا يذ يف ءاثالثلا مري يفوت «فيئناصت بحاص «ةنسلا يف اسأر ءاحيصف ٠ ذ ءاهيقف ءةيرعلا

 (ز)١(11414 /7) ءالبنلا مالعأ ريس .ناميلس نب قلحسإ هيلع ئلصو ءةئمو نيتسو عبس ةئس

 (ز).(اهيف) لدب (اهنم) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)
 .ةئمو نيعبسو ثالث ةنس يفوت ةرصبلا ريمأو ءروصنملا مع نبأ «يلع نب ناميلس نب دمحم وه (1)

 ().(5140/8) ءالبنلا مالعأ ريس
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 :لوقي كلام ّنب َسَنَأ ٌتعمس :لوقي ينانبلا اتباث ُتعمَس :هاّمَح لاقف
 لك ةباه لام وأ هو دي ةارل ا ملاعلا : لوقي ديكو هلأ لوسر تعمس

 نوال ْئَش لك ْنِم باه زونكلا هب ٌرئتكَي ْنأ د دارأاذإو عيش

 ؟هيَلَع تلا ا لعاب نول َدْسَت اهذخأت مَمْرِد فل ناو : لاق

 0 ل : لاق

 . َكَراَزْوأ َكَنَع هللآ ئور ءينَع اهوزا ءاهيف يل ةجاحال :لاق

 ٍدْعَي مل :لوقي اهنِم َقّرْرُي ''”[6)] ْنَم لعل :لاق ءاهُمّسَعُتَم :لاق
 .كرازوأ ٌكْنَع هللا ْئوَر ىنَع اهوُرا

 2 7# نب

 ل دوس اع نات صل ل سسوس يس ل مانع مل ارسلان اسس نها يرسل اى ااسسا سس س ع ره سال رم

 (ز).(4701) 071 /1) دنسملا يف يمايدلا هجرخأ )١(
 (ز) .ةوفصلا ةقرح نم ةدايز ا 2

 و ٠٠<"



 ١'(نابأ نب ةبتع مالغلا ةبتع)

 .هداهتجأو ِهذجل ! مالُعلا ّيِّمس

 يئنح ٌداز امف ٠ رْحَبلا لحاسب هليل تاذ هُم ةينع '' ”تفقَمَر : فينحلا ميلس لاق
 ينإف يمحو نإ ءٌتحُم كل ينإف 5 نإ : تاملكلا لا ٍهذله ىلع َحَبْص

 .رْجَفلا علط تح يكبَيو اهُددَرُي لري ْمَلَق ءٌتِحُم َكَل

 :افرخألا ٍراَذلا يف ُسْرعلا . درقيو ابلاب + 1 0

 ٌحلِمو ةرشك : لوقف هلُكْأَب ؛ مث ٍسْمشلا يف هفْفيو ُهَقيِقَد ُنِحْمَي َناكو

 طلا را ْئ هرخألا ٍاَذلا يف "يهب تح

 هلع ذأ نا 5 ا

 0 اذإ ناك ِفّلكَت ٍرْيَغ نم ءاذِغو ءريِزغ 0 :نيرخ ٍتْوصِب

 ,هتوق ل ٌبيصيف ِهِلْوئَم ىلإ ا ناكو «ةَرهد ةيراج ةعومد تاتو كاز

 ةسان نأ ره ردك ال

 هّسمْمف ٍهِذَْف ىلع طْقْسَي ئتح ءيجيف قاعد َرْيَطلا نست اذإ ناكو

 .ريطَيف يسم

 )١( يرصبلا نسحلاب هنزح يف هبشي ناك ءيرصبلا نايأ نب ةبتع فئاخلا عشاخلا دهازلا وه .
 ةنابجلاو لحاوسلا يوأيو ءرهدلا موصي ءةرصبلا لهأ كاسن نم ناكو .

 .ءايبنألا ُمُهْنَبَر امنأك يطساولا ئيحي هبحاصو ء«مالغلا ةبتع :نيسحلا نب دلخم لاق

 (ز). 077 /90) ءالبنلا مالعأ ريس .مورلا عم تاوزغلا ضعب يف ًاديهش لتق
 (ز).هيلإ َرظَن :ُهَقَمَر (؟)
 (ز).(أيهي) لدب (أتهن) :ةرفصلا ةفص يفو ()
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 ""يميلسلا روصنم نب ٌرشِب)

 سا . رب 2 هم 0 0 ه0 5 0 8 000

 ٌءىش ناك نإف «ءنوكُي ام ىردت ال كْنِإَف «ساثلا ةفرعَم نم للقأ :لاق

 . اليلق َكفِرْعَي ْنَم ناك ةّمايقلا يف ةَحيِضف ينْعَي
 . كنوذظتني ايتوّملا ٌدكْسَع :لاقف يِنظِع : لجَر هل لاقو

 د 24 د

 .دهازلا يرصيلا يميلسلا يدزألا دمحم وبأ ةودقلا ينابرلا ثدحملا مامإلا روصنم نب رشب )١(
 .ةعكر ةئم سمخ موي لك يلصي ناك ءهنم هللا فوخأ تيأر ام : ينيدملا نب ىلع لاق

 .نارقلا ثلث هدرر ناكو «نآرقلا هيف متخو هربق رفح :ًاضيأ لاقو

 (ز).(004/48) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نوعبسو فين هلو ؛ةئمو نينامث ةنس يفوت
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 هيعع ىلاعت هللأ ىصر |

 اا ءرفذَألا كْسملاب ىرْجَي ره ةفض ىلع 5 تيأر :لاق

 ناحّبُس :ٍدجاو ٍتْوَّصِب َنقَي ٍتانّيَرُم ٍراوَجِب انأ اذإف ءِبَهّذلا ُنابضقو ْوُلْوْللا

 ناك + ةراكحتش ناَكَم لك دوجوملا نايس 1 هداج ٍناَسل لكب ”سملا

 قَلَح ْنِم ُقْلَخ :َنلق ؟ 21 2 تلتف :فلاحتل ٍنامزألا لك يف مِئاَدلا
 د : ُتَلَق «هَناَحْبُس نامحتلا

 و

 موق اللاب فارطألا ئلع ٍمَْقِ ٍدَّمَحُم ُبَر سائلا ُهللإ (0َنأَوَد

 الا ير 4 0 بر 00
 ل نك ْمُهَتْيْغَأ هلأ دَمَأ ْدَعَل ؟ِءآلْؤَه نَم 2“"ِءآلْؤَهِل خب خب خب ٠

 َنودَجُهَتُمْلا ِءالُؤَه  ْىلَب : نلف ْيُهُفِرْعأ ام للآو ال لت ؟مهفرَت : 5: وأ

 . رّهّسلاو نآرقلا ٌتاحصأ

 ةغص رظنا ؛ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ هركذو ءاندنع ا -ارملا يف هتمجرت ئلع و )00(

 (ز). ١ 24٠ ةوفصلا

 (ز).قلخ :أَرُْذ (0)
 (ز) .ةوفصلا ةفص نع ةدايز (ءالؤهل) ظفل نع مأللا (7
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 (١'(يفنحلا ةبلعث نب هللأ دبع)
 هنع ْئلاعت هلل يضر

 . راَصقلا ٍدْنِع ْنِم ْتَجَرَح ْدَق ٌكئافكأ ّلَعَلو ؟ٌكَحْضَت :لاق
 :تايسألا حار 2

 ديزت ٌروبَقلاو نوصقني مُهَف مهئانفب ٌرَبَم يلو

 0 ءعانفلاب تنل تدتسف (08ثدلخأ دق د ا 6 نإ امو

 ديب ئقتلملا امأو ءِناذَه. َمُعُراَرَم اَنأ "”ءايحألا ٌةَرْبِج نمو
2 2 2 

 * يدهم نب نئمحرلا دبع)

 و نأ تينت 0 5 يأ الؤلا :لاق

 ا اهُمَلْمَي ةمايقلا َمْوَي يقم 8

2 2 4 

 )١( ةوفصلا ةفص .ةرصبلا 20 نم نيفطصملا نم ىفنحلا ةبلعث نب هللآ دبع )78١7/7(,

 (ز).(؟46 /5) ءايلوألا

 )١( (ز). خلإ. . .تجرخأ دق يح راد لازت نإ امو :ةوفصلا ةفص يفو

 )'( (ز).خلإ .. .تاومألا ةريج مهو :ةوفصلا ةفص يفو

 ) )4وبأ ظافحلا ديس دوجسلا دقاتلا مامإلا نئمحرلا دبع نب ناسح نب يدهم نب نئمحرلا دبع

 .يؤلؤللا يرصبلا مهالوم يدزألا :ليقو «يربنعلا ديعس
 ءةنس ةرشع عضب نبأ وهو نأشلا افله بلطو «ةئمو نيئالثو سيخ ةنس دلو
 (ز).(1937/4) ءالبنلا مالعأ ريس .ةثمو نيعستو نامث ةنس ةرخآلا ئدامج يف ةرصيلاب يفوت

 ) )4(ز).اهب ملعي ملو اهلمعي مل :ةوفصلا ةفص يفو .نساحملا نساحأ يف اذك

١ 



 هالك :
 '(يبابلا ميعد ند ريهز)

- 

 "ريقي ناك نإَف «نيقيلاو ”يصلا : نيئيسمب الإ هبال هال الاه نإ : لاق

 01 ا اص اولا 0 ْبَص ُدَمَم نكي ْمّلو
 نيدادف 7-0 ربصلاو نيقيلا 7-0 :لاقف ًالثُم ٍءادرَّدلا وبأ امَُل رع (5) ه<2-

 .رخآلا َسلَج امُهُدَحَأ َسْلَج اذإف ّضْرَألا "”نار يشي
 لَجَر ينكلو «آلف قيِدنَز اَمَأ :لاقف ؟ٌقيِدْنِ نأ يَعَلَب : ٍريَهْرَل لَجَر لاق

 «ةرصيلا ليزن يناتسجسلا نامحرلا دبع وبأ يلجعلا :لاقيو «يلوللا يبابلا ميحن نب ريهز )١(

 . نيفشقتملا دايعلاو داهزلا نم ناكو

 (ز). (؟ هن م بيذهتلا بيذهت .نيتثملا دعب ومالا ةفالخ يف يفوت

 .مهيِشارَمو مهِيورح يف مِهُتاوْصَأ ولْغَت نيذلا مه :نيداّدفلاو ءِتْوَّصلا ديدش :داذف لَجَر (1؟)
 (ز).انه دارملا وه هلعلو ءاهب ثرحي ىتلا رقبلا يهو «نادف هدحاو ًاضيأ نيدادفلاو :تلق

 (ز) . (ناريثي) لدب (نارفحي) : ةوعصلا ةقص يفو 0(
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 (١"يبيرخلا هّللأ لبع وبأ)

 ُّلُجَر ىتأف َةَعُمجلا يف ُسَلاَجَت انك : يش نب بيش نب ميهاربإ لاق
 ٍةعْمٌجلا يف انءاج مت ءانْفَرَصْنآ تح هقِفلا يف ملكت انلِز امف :ةَلأْسَم ئقلأف

 هِتَينُك نع ُهانلأَسَو «"'ةبيرخلا :لاقف ههلْرْنَم ْنَع ةانلايف :ةاناف اورخألا
 ”” كلا ف لآ دبع بأ :لاقف

 ؟ٌدايّصلا :اولاق ءهللآ دبع وبأ : انلقف ٍنايبص ْئلإ انرظَتف «ةبيرخلا انّيتأف
 هفتك ىلعو ٍةَقْرِخب ًارزتْؤم َلبْهَ ْدَق َوُم اذإف ( + يجي نآلا :اولاق وعن :انلق

 نسف رع 0 و

 ؟2 َكْيَخ اه: انلهنا 27 ةايطمأ ُهَعَمَو فرخ
 ْنأ مكل لَه ءديف مكيتآ ثنُك يذلا َبوُنلا هنم ُديِعَتْسُأ ٌراج انل ناك : لاق

 دع وع يع ب ءانلَخَدَن ؟لزنُملا لح

 لاقف ؟ةَرصَبلا ٍلْهَأ هدا دنَأ دم نور : ضعَبل انْضْعَب لاقف

 :مهزد الآ ةحضَت ملف «هدثال يَ 0 نتيمتح لع ةاندَح
 .لاملا اذنهب هيتأنف ائب اوموق :انلقف

 ةَرْضَبلا ُريمأ ناميلس نب دمحم اذإف 2؟*”ديرملاب انْرَرَمَف «ًانابكر انفرصناف
 يب ادعس بارزا ظظ68 :لاقف دل ؟*ةرظْنَم يف

 ةفص رظنا «ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نيأ هركذو اندنع يتلا مجارملا يف هتوجرت ئلع رثعن مل )١(

 (ز).(5/4) ةوفصلا

 امك هانتبثأ يذلا وه بسنألا لعلو (ةيبرحلا) :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يف اذك (؟)
 .ةرصبلاب مضوم يهو ءةصقلا قايس هيلع لدي

 (ز).(6١) يطويسلل بابللا بلو 416(«2 )7١/ يومحلل نادلبلا مجسعم

 (ز).بخصو بحاصك ءرئاط عمج ريطلاو ءريط ععمج :رويطو رايطأ (7)

 (ز).ةرصبلا يف قوس :ديرملا (4)

 (ز).هعضوم يأ هبقرم :ميملا حتفب ةرظنم (0)

 م1



 هارد ''0ةَرْذَبِب ينيثا ؛ُمالُع اي ورب ىلإ ْمُكَقِبْسَأ انأ :لاقف ثيدحلا ُهُتْقَدَصَ
 ُتْحِرَمَف ءاذله ّعَم هذنه ُلِمْخا :لاقف ًءاجف ملعب ينيْثا :لاقف اهب ًءاجف

 ينأك َةَردَبلا ئأر املف .هللا دبع وبأ يّباجأف ُتْمَّلَس تابلا ُثيتأ اّمَلَق
 هلزنم لَحَدو !؟ينيفَت نأ ُديُِث كلو يل ام :لاقو «دامدلا ِهَهجَو يف ْتَيَعَس

 .يِهْجَو يف ابلا َقْفّصَأو
 ّيَلَع ؛ُمالْعاي ءهللآو "”ٌيرورَح :لاقف (َريمألا ينعي) ٌرَبْخَأَف ُتْدِحَف

 اذنه ىلإ كب َبَهْذَي ئتح اذنه ديب ْذُخ :لاقف ء«فئيّسلاب ءاجف ءافمّيَّسلاب

 . هِسأَرِب ينيثأو ُهَقْدَع برْضَأف .كيلإ ا لو

 .هب كيتآف كهَذَأ تيمألا هنأ َّحلْصأ :ثلقف

 ُتَلَخَدَف  يكبُت ٌةأرملا اذإف «تابلا 4 « يننعَضَق : لاق
 ينضيفأ ؟َمُهَّللأ : لرب تت م :ثّلاق ؟هَلاَح ام : ٌتلَقف

 و َدّدَمَت وت ل

 ءاذه ىلَع يّنَصَأف ٌبكار انأ : لاقف .هتربخأف ناميلس نب دمحم ُتدِحَف

 َنيح ِهِلَْقِب ديمألا همأ امرلا هولا ٍلْهَأ هم ةّماعو ريمألا ُهَدِهَشَف ءُدَبَح عاشو

 . (هللأو ٌيرورخ :لاق اذنهلو «ًايجراخ ُهّنَظ هنأل ةلصلا ّدَر

2 2 3 

 أ ل لوس لأ سس سس ل ا ل ا ١ ا ل اا ل و ب ل ع ل ا ا هس اس تا سم

 (ز).مهرد فالآ ةرشع وأ فلأ هيف سيك :ٌةَرْدَبلا )١(

 (ز).جراوخلا نم ةقرف مهو ءةيرورحلا دحاو (؟)

 ا



 (1)(ةيودعلا ةذاعم)

 لئتح مانت 20 يذلا .يِمْوَي اذنه : ْثلاق ٌراهّتلا ًءاج اذإ تناك

 ىتح مانت امف ءاهيف ٌثتومأ يتلا يتلْيل ٠ هذله :تلاق ليلا ءاج اذإو ؛ يسمن

 ٍناَّدلا يف ثّلاجف ْتّماق مولا اهَيلَغ اذإف ٌفالَص 2
 ئلع رّبقلا يف ِكَتَدْفَر ْتَلاطل ِتْمَّدَق ْوَل كّمامَأ ْموُنلا ؛يسُمن اي :لوقت ّيهو

 .رورس وأ ةَرْسَح

 . روبقلا ٍمْلُظ يف ٍداقْولا ٌلْوُط ْتَقَرَع دقو ُمانَت ٍنيَمِل ْتْبجَع : لوقت تناكو

 :ْتلاقف ؟اهل َليقف ٠ ْتَكَحَض م 7 «ْثكب ءِتْوّملل ةّداعُم ثرِضتخأ املو

 «ٌكلْذل ٌءاكّبلا ّناكف ٍرْكَّذلاَو مايّصلاو َةآلَّصلا ةَقَراُم تدك ينإف ٌءاكبلا اك

 ٍناوارْضَح ِناَتْلُح ِهِيلَع َلبمَأ دقو ءءابهّصلا يبأ ْئلإ ُتْرَظْن ينإف نيشب اكو

 اهلْعَب وه ءابهصلا وبأ) :دلإ تكمن ةاهيع يذلا ل ول تنأر اهو ىف

 . (للاعت هللأ امهمحر اهلْيق تام دق ناكو

 2 * كن

 ما لطيصطلل يشل لاخس سلسل سل سس شلل لس ح اشي سس سس سس نال

 ةودقلا ذنيسلا ةجحوز «:ةدباعلا ةيرصبلا ةيودعلا ءابهصلا مأ ةملاعلا ةديسلا هللأ دبع تنب ةذاسم )١(

 (ز).(004/4) ءالبنلا مالعأ ريس .نينامثو ثالث ةنس تيفوت «ميشأ نب ةلص

 م



 ١2'ةيودعلا ةعبار)

 اهّسأَر ْتَعَفَر من تكف ءاهب َنينيعَتْسَت :لاقف ءرانُيَد َنيعبرأب لْجَر اهاتأ

 هيكل نذوب يذلا لان نأ  يفتكأ يأ ملْعَي َوُه : تَلاَقف ِءامَّسلا ايلإ
 :اهكلتتالا : ةعااهذشا فيك

 . هللأ ُدفْمَتْسَأ : يَ يف يقْدِص ِةَلِق ْنِم هلآ ُرِفْهَتْأ : تلاقو

 ةَبْدَوُملا ئلإ انب َتُم :لاقو يروثلا ُنايفُس يِدَيِب َّدَحَأ : َناميلس نب ٌرفعج لاق
 مكَر اهيلَع انلَخَم امل «(ةعبار ينعي) اهّنقَراف اذإ هيلإ ُحيِرَتْسَأ ْنَم ُدِجَأ ال يتلا

 5000 ةعبار ْتَكَبَف َةَمآلَسلا َكلأْسَأ يّنإ ؛َمُهّللأ :لاق ُهَدَب ٌنايفُس
 م .َء

 تناوب فكف هاه اه ك2 يذلا نم ةمالكلا نأ تتلغ نأ ثلاق فكن ام

 ةّلِقاو :ْلُك «ثذكت ال :ثّلاقف ءٌةانْرُخاَو :ةعبار يَدَي َنيِب ُيروَّنلا َلاقو
 . شيعلا َكأَنَه ام انوزحَم َتْنُك ْوَل هانُْح

 «ضغبلا بهذ ٌموُي َبّمَذ > اذإف' (ةَدْوُدَعَم ْماَيَأ ثنا اننإ < نايفتلا تلاقو

 . لكلا كني نأ ماتا وذ اذ[ كقوتو
 ْتَعَجَم ُرْجَفلا حلط اذإف ْتّلُك ليَللا يَلَصُي ةعبار ثناك :اهتَمداخ تلاق
 اذإ ل اهيا تنكو ٠ جفا ني رف كح ةففخ“ ةَعْجَه اهّلَصُم

 ةَمْوَن يمانت نأ ٌكِشْوُي ؟َنيمانت ْمُك رش اي :ةعزَف يهو اهِدَقْرَم نم ْتَبْنَو

 .نييكتعلل اهؤالو «ليعامسإ تنب ةعبار وردع مأ ةعشاخلا ةدباعلا ةدهازلا ةيرصبلا ةيودحلا ةعبار )١(

 (ز).(511/4) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نينامث تشاع :ليقو «ةئمو نينامث ةنس تيفوت

 (ز).ةفيفح ةمؤن ثمان 0 00(
 0 َءاضأ : ٌحْبَّصلا َرَفْس )0



 روش موق عرش لب سوق
 ينيج يف ينيلمكو ءيتومب ًادَحأ ' ”ينذؤت الا :تلاق ًةافولا اهْئَرْضَح

 رامحو َقَجلا َكْلَب يف اهانُمَكَف ا :هذله

 نم ٌراَّمْحجَو ءٌءارْضَح ِقَرْبَتْسِإ "”ةلُح اهيلَع :يمانم يف اهثيأرن ءفْوص
 يب يع ىلإ لا ؛ةعئار اب تلقت رَضْخَأ ٍسُْدْنُس
 ؟ٌفوّصلا

 الع ميخو «ينافكأ ثيرلعَو ءاذنه هب ُتْلِدْبَأو ين ينَع عز نإ :تلاق

 . ةمايقلا مْوَي اهّباوَت يل َلُمُكَيِل َنيِْلِع يف ْتَعِفُدو
 ُتْبَأَر امَدْنِع اذاه امو :ْتَلاق ؟اينّدلا ماي َنيلَمْعَت ِتنُك اذاهل :اهل تلق

 .هِئايلْوَأل ئلاعت ثلأ مارك ْنِم

 ئلإ للأو انمقَبَس !تاهْيَه : تَلاق ؟بالك يبأ ثنب ٌةَديِبع ْتَلَمَق ام: تلق

 : تَلاق  (اهنم ريق ادا د تكدر ؟ميو :تلق تلق ؛ىلعلا تاجرّدلا

 ْ تّسشأ وأ اينثلا َّنِم ْتَحَبْضأ ٍلاَح يأ ئلع يلابُ ْنُكَ ْمَل امن

 ّلَجَو ّرَع هلل 3 :تلاق ؟(أمَّمّيَض ينعت)_كلام وبأ ّلَعَف امف :تلق
 ان

 ةرثكب كيلع :تلاق ؟ْلَجَو ٌرَع رش شآ ىلإ هب ُبجََتَأ رْمأب ينِرُمَف :ثلق
 5 .هرْكذ

 #١ د 0

 ) يربخت ال يأ 01(
 )ا نركب ةلج قش هلو «قادرو ٌرازإ هّلُحلا 2(
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 ؟''(ةيودعلا ةبيبح)
 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ٍتَراغ ؛يهللإ :ثلاقو حطَسلا ئلع ْتَماق هَدَمَتَعلا ِتثَّلَص اذإ ثّناك
 لك ًالخو (ٌحوتفَم كئابو ءاهياوبأ ٌكولُملا ِتَقلْغَأَو «ٌنويعلا ِتمانو ٌموجُنلا

 . كيدي نيب يماقُم اذنلهو ( هبيبححب بيبح

 َرَفْسأ د ٌراَهّنلا اذلهو د ليلا اذنه مهلا : تلاق ُرَحَّسلا ناك اذإف

 َكِتّرِعو ءْىَرَعَأ ّيلَع اهنْدَدَر م نم يتليل ينم َتْلِيَق لَه يِرْغِش َتْيَلَق
 فنار نوي تخ ب ينك يئتْرَهَتنَأ ول

 2 ان 2

 ©”(ةيودعلا ديز تنب دوسألا مأ)

 .يدارؤأ ْنِم ٌدْرِو وأ ةّضيرَف ينتاف الإ َةَهْبُش ْتْلَكَأ ام لو

 نب ل ل

 )١( ةيردلا بكاوكلا .تافراعلا رابك نمو ةدهاز ءةرصبلا لهأ نم ةدباع ةيودعلا ةبيح )١/ ١9٠9(ء

 ةوسنلا ركذ )4١7(.)ز(

 ().ينتعنمو ينترجز :ينترهتنأ (؟)

 ةذاعم نع تلقن «ةرصبلا لهأ نم ةدباع ءديزي تنب :ليقو ءةيودعلا ديز تنب دوسألا مأ (6)
 (ز).١/١07) ءانلا مالعأ .ًابيرقت )١١١( ةنس ةافوتملا ةيودعلا

5١1١ 



 (10(بالك يبأ 0 ةديبع)

 اهنع ئلاعت هللأ يصر

 : ْتَلاقف ؟َنيِهَّتْشَت ام :اهل َليفو ءاهُرَصَب َّبَهَذ ئئتح َةَنَس َنيعبرأ ْتَكِب
 َيِبْجَأ نأ شخ أ يل ينأل :ٌتلاق 1و لبق : ليقف «تؤملا

 ءاَيأ ؟1ىطع اهيف نوكي ةبانج نينفن نع

 6 رم ص

 9 طق ءي نع ل انك ع [مرهج راج نب كلا نإ تأ

 اهَقْوَف نيل يتلا ايلعلا ةَج ةَجَرّدلا يقّتملا ْملْبَي نم تم ؟ْئيحَي ابأ اي ثنا 15
 ا ماا يش ْنكَي مل ةَجّرَدلا َكلِي َعلَب اذإ :لاق ؟ةَحّرد

 ْ .اهيلَع ًايِشْغَم ْتَمَقَو ةَحْرَص ٌةَديِبُع ْتَحَّرَصَف «قلاعت هللأ
 َنيِدّبَعَتُملا َنِم ًءاسّنلاو لاجّرلاو بابشلاو َحويشلا ُثيأر :ديشر نبأ لاق

 .كلاع :هللا اهمحتر ةديغ نوضح الو: زمنا ءارقآ الو لكن ثياز ام

 د 2 نب

 رظنا ؛ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ اهركذو ءاندنع يتلا عجارملا يف اهتمجرت ئلع رثعن مل )1١(

 (ز).(71/4) ةرفصلا ةفص

 (ز). ُكذلّهلا :ٌتطَخلا (؟)

١1 



 217(ةيميرصلا ةدرب)

 اهنع ئىلاعت هللأ يضر

 كرَصَب ئلع َنيِفاحَت اَمأ : اهل ليقف مرعب دنف تع احا تناك

 ئلاعت هللأ ينَدَعْبأف راّنلا ٍلْهَأ ْنِم ه ْنْكَأ ْنِإف ين وعد :ثلاقف ؟َبَهْذَي نأ

 أرْيَخ نيتيع ْلَجَو رع لنآ ينلدْبْيَسَف دّيْيَسُف ةَّنَجلا ٍلْمَأ ْنِم ْنُكَأ نإو « ىرصب ةقئأن

 . ينبع ْنِم
 : نيزَح اهل ٍتوّصِب ثان نويُعلا ِتَأَدَه اذإف هَليَللا ٌموُقَ هدر تناك

 كب ُتولَخ دقو ؛هييبَحب بيبَح لك ًالَخو «ٌموجُنلا ٍتَراغو «نويُعلا تَأَدَه

 .؟يبلق يف َكُيْحو ؛يَذَعُت َكارْثَكُأ «بوبحّماي
2 2 2# 

 مق نا م كتالي تاق نو ١ نص تيم ول نسم يس ك1 سس سلا يو ماا يسم صوص © تو هوم مس ل هس م مس سس م 0 ١ نص تتسم تسير نأ نع نوع نس يس يس سمو

 رظنا ءةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ اهركذو ءاتدنع يتلا مجارملا يف اهتمجرت ئلع رثعن مل )١(

 (ز).(71/5) ةوفصلا ةفص
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 27(ةيوافظلا ةنيكيسم)
 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 َنِم ثناكو «يمانُم يف ةيوافظلا ةنيكيسم تيأر :بهارلا نب رامع لاق
 ؛َتاهْيَم :تلاقف ءةنيكيسم ًابحْرَم :ُتلقف ءرْكّذلا ٍقلح ىلع ِتابظاوُملا
 هل ناك ان علان دو : تلق تيفألا ئَنِغلا ًءاجو «ةّئنكَسَملا ِتَبَعَْذ

 0 ؟كاذ ّمبو :ُتلق ءٌءاشي ثيح اهنم ٌّلظَي ءاهريفاذحب ٌهّنَجلا ُهل ل

 . حلا ئلع ِرْبَّصلاو ٍرْكَّذلا سِلاَجَمِب

 ام :ٌتلقف :2""ةّلبألاب ناداز نب ئسيع َسِلْجَم انَعَم ٌرضْحَت ثناكو : لاق
 :ًارغِش ثلاق م ؛ ثكحضف ؟ئسيع َلَعَف

 ْماَدْخملا ةيلاجج يرابيألاب تفايطومكابهتلا هل ْيِسك ا

 مايصلا َكاَرَب دَقل يِرْمَحَلَف ىرأ 2 رام ان : ليقو 0 :

 . ئلاعت هلآ همحر هُنْوَص مطَقْنأو «ْىنَسْنأ تح ماص دق ئسيع ّناكو

3 2 3 

 ملو ءةواقط ةليبق ئلإ ةبسن (ةيوافطلا ةنيكسم) :ةوفصلا ةفص يفو ؛«نساحملا نساحأ يف اذك )١(

 ةفص رظنا ءةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ اهركذو ءاندنع يتلا عجارملا يف اهتمجرت ىلع رثعن
 (ز).(47- 47 /4) ةوفصلا

 (ز).ةرصبلا برق ةلجد ءىلماش ئلع مقت (؟)
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 تاي مأ تني)

 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ةيدسألا ناسح ّمَأ ُتْنب َّنَلَع ْتَذَخَد 0 هلأ همحر ىروثلا نايفس لاق

 لأ دنع نينأت الا : ايل تالق« ويوحتلا أ ْنِم زنعلا ةَبْكَر لثم اهتَهْبَج يفو

 يف كَل ناك ْدَق ؛ُنايفُساي :ْثّلاقف ؟هلام ٍةاكز ْنِم ِكيطْخُي ُهَلَعَل ؛باهش نبأ
 ؛ُنايفُس اي «يبلق ْنِم َكِناحُجْرِب ئلاعت هللا َبَهْذَأ ْدَقَق «ثينك "”ُناحْجَر يبلق
 ُهلَأْسَأ نأ يبْسَتْسَأل نإ هِلالَجو هِتَّرِعو ؟اهكلْمَي ال ْنَم م اينلا َلأْسأ ْنأ ي أ
 :اهكلَقُي ومو ايلا

 :ُتلقف ءاهِهْجَر يف َرَّثَأ ْدَق عوجلا اذإف ءِثالَن َدْعَب اهيلَع ُتْلَخَدَف :لاق

 0 ”ِضخلاو لسوُم يت اًعِم َرْثْكَأ ْيتْؤث ْنل ِكّنإ
 :تلاق ىش ُدْمَحلا :ثلقف ءهلدْمَحلا : لك ؛نايُس اي : لان ابنت

 ةفرعمبو ٠ كْكُش رْكشلا ةَقرْعَم ْنِم َكيلَع َبَج دحا و :ْثلاق 2 : تلق ؟ركشلاب هل

 دار ءيملِع هللاو َرُصَقَف لاق اذبأ نيفيا كش ِنيَرْكّشلا

 تكل نأ دايخ فلاب انك + نافش ان: خافت ور ير تو
 3 1 4 ؛نَلْعا «ليلاعَت هلأ ْئَشْخَي ْنَأ املع هدا وفكو هيلع

 .ًادحاو ًآَمَه ْنلاعَت هللا يف اهّلُك ٌموُمُهلا َنوُكَت ليتح ؟ئدكلا ّنِم ُبولُقلا

 نق د انف

 رظنا «ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ اهركذو ءاندنع يتلا عجارملا يف اهتمجرت لع رثعن مل )١(

 (ز).(1486/5) ةوفصلا ةفص

 (ز).ةناكمو ْنَآلَّيَم يأ :ناَحِحَر (7)
 .ةلْهّجلاو ةطقّسلا :ةّهَعلا (8)

 (ز).باوصلا وه هلعلو ةوفصلا ةفص نم تبثملاو «(هلمعب) : نساحألاو لوألا ةعبطلا يفو (4)
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 (''يضاقلا يربنعلا نسحلا نب هللأ ديبع ةيراج)

 اهنع ئلاعت هللأ يصر

 ليجبعم اهب ثنكو أ“ ةئيِضَو ب ةيمجع | يدنع تناك: "لاق

 ٌةدجاس يه اذإف ءاهدجأ مل ثهبتنأف يبنج ْئلإ ةمئان دليل ا تناكف

 يّبْحي :يلوق «يل َكّبْحِب :يلوقتال :ثلقف «يل ُدِفْغا يل كّبْحب : لوقت
 ظقيأو ءمالسإلا ىلإ كْرَشلا َّنِم ينج رخأ يل هّيَح ؛لاطَب اي :تَلاق ءَّكَل

 :ْتلاق ءلَجَو رع هللأ ِهْجَوِل ةرح تنأف يِبَمْذا : تلقف ءَكَنْيَع َمانأو ( ينيع

 اهنأ :ينعي) .دحاو ُدْجَأ يل ٌراصق ؛نارْجَأ يل ناك ؟قلِإ َتْأَسَأ ؛ يالؤَم اي
 0 ل ا :نارجأ اهل ناك ةكولمم تناك

 .(ةمدخلا أ ّبَهذ ْتَقَتَع املف

2 0 0 

 .ةرصبلا ىضاق يربنعلا رحلا ىبأ نيصحلا نب نسحلا نب هللا ديبع )١(

 ا 000 :ليقو ؛ةئم ةنس دلو

 (ز).(١١/54٠7) دادغب خيرات .ةئمو نيتسو نامث ةنس ةداعقلا يذ يف يفوت

 (ز). يضاقلا يربنعلا نسحلا نب هللأ ديبع وه لئاقلا (؟)
 (ز).ٌنْسَحلا :ةَءاَضْولا ()

 نسلم



 اهتْرَبخأو ءامْوَي اهيلَع ْتَلَحَدَن .داهتجالا ٌةديدش ةيراج يل ثناك :لاق

 الانآ لات شأ ّنم ّلَمَوَأ ينإ :تلاقو ْثكبق «لاعت هللا قفر ْنِم ٍءيشب

 ُملَعألا ي يّنإو ءقئامألا َنِم ْتَفْعَض امك اهِلْمَح ْنِم تقفشأل لابجلا اهْئَمَح ول

 ؟قاّبسلا ٍةَرْسَحِب يل فيك نكللو ِبنْذُم لكِ اتانتسُم ئلاعت هللأ مَرَك يف نا

 اوُقَتْسأَف ٍلامعألا بئاجت ٌراربألا َبكَر اذإ :تلاق ؟قاّبُّسلا ٌةَرْسَح امو :ُتلق
 .ًادبأ ًادهّتْجُم ٌرصَعُم قبسَي ال ؛يدِّيَس َةَرِعو «طارّصلا ىلإ

 5 7 نب

 لال



 27( هيأ دبع نب لهس)

 هنع ئىلاعت هللأ يضر

 لك

 .هِرقَف ةتايصو ءهِضْرَف ٌءادأو ءوّرِس ًظْفِح :ءايشأ ٌةثالث ريقفلا هلآ
 سس ْنِكلو لأ َبيِبَح ٌراص ئلاعت هلل ةعاطل 1 : نم" (لُكا ل

 قيدص الإ ماثآلا ٌبِيَتِجَي الو لأ ةسشت رام لا هلآ ئهن ام َب َبنَتْجأ

 .رجافلاو بلا اهلّمْعَف ّربلا لاسسعأ اكان نبت

 هيلع ضرع ْنَمو قرخآلا يف + هيلع َضْرَع ُرَع اينذلا يف « هيلع ًطارّصلا قَد ْنَم

 غرو هيف هلع قم نتمنا فانها ةرخآلا يف ُهَل قَد اينُدلا يف ٌطارّصلا

 .«سكعلابو هنرِخآ ِهيلَع ْتَمَسنَأ هاينذ يف ًادْهُو

 ةّحصب عملا تان عطقأو ءلَمألا رصقب ِدُْهُزلا ةَوالَح ْبِلْجَتْسأ

 ٍنْرَحلا باب َحِتمَتْسَأو ٍرْكَّذلا ٍلْهَأ ٍةَسلاَجُمب بلقلا ةّقرل ضكَعَتو سأل

 هنإَف َفيوْسَّتلاو َكاَّيِإو «لاوحألا ّنُك يف قذدصلاب هلل ْنّيْرَتو ءركفلا لولب

 ةدايز ْبِلْجَتْسَأو «بذلقلا داوس اهيف نإ َةلْقَخلاَو كايإو «ئيكلهلا 02

 .ركشلا ٍميِظَعبمَّلا
 .اومرح ئوعّدلا يف اوَدَحَ اذإف «ئوعذدلا باجحلا لَو

 هنلا وت ١ نا الو وعلا نع طلخا راسل سيروتملا يول

 . راقتفالا نم

 .دهازلا يفوصلا يرتستلا دمحم وبأ نيفراعلا خيش سنوي نب هلأ دبع نب لهس )١(

 . رثكأ وأ ةنس نينامث شاع :لاقيو «نيتئمو نينامثو ثالث ةنس مرح.ملا يف يفوت

 (ز) . 07820 /11) ءالبنلا مالعأ ريس
 (ز).ةوفصلا ةفص نم ةدايز نيسوقلا نيباه (7)

 الل



 .دلؤُي مل دَغو .عرَتلا يف : ٌمْوُيلاو ءٌتام ْدَق سمأ

 .ءاملعلا سلاجم ىلإ رظْنَيلَ يايبنألا نيلاجت الإ َرْظَنَي ْنأ دارأ ّنَم

 اذكب هتَأرمأ ىلع َفَلَح ٍلُجَر يف لوقت ٍءيش يأ : لوقيق لجّرلا ٌءِيِجَي
 َفلَح ٍلُجَر يف لوقت ام :لوقيف ٌرخآ ٌءيِجّيو هتَأَرْمَأ ٍتَقلَط :لوقيف ؟اذكو
 ءملاعل وا عل الا 1ذلع ةيلف كنتي نتا : لوف ؟اذكو اذكب ةتارفأ ىلع
 . كلذ ْمُهَل اوُفِرْعأ

 1 6 نم ل
 م

 هسل هنأل ؛ صالخإلا :َلاقف 1 3 60
 ص 6

4# # 4 

 (9)(عاجش نب هاش

 و

 ةسارفلا داح ناكو دّهرَتف كولملا ءانبأ ْنِم ناك

 : همالك نمو

 ةنطاب ًركعو «تاوهشلا نع هَسفن كيفأَو «مراحملا نع هرصي ضع نم

 7 طخت مل «لآلحلا َّلْكَأ ُهَسْفَت دّوعو َةْنِّسلا عابتأب هرهاظو ةَبقارملا ماودي

 . ةّسارف

 . مُهَل َلْضَف الق ُهْوََر اذإف ُهْوَرَي مل ام لضف لضفلا لآل

 تب م ع

 عارذلا نب هللأ دبع ابأو «يبشخنلا بارت ابأ بِحَص ءسراوفلا ربأ ينامركلا عاجش نب هاش وه )١(
 نامثع وبأ هعمو صفح ىيبأ ةرايز يف روباسين دَرَو «نايتفلا ةلجأ نم ناكو ءامهريغو يرصبلا

 (ز).(337/4) ةوفصلا ةفص ؛(97١) يملسلل ةيفوصلا تاقبط .ةئمثالثلا لبق يفوت
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 7(نبشألا نب ناميلس دواد وبأ)

 هنع ْئلاعت هللأ يضر

 اهني ُتبْحَتن «ثيدح فلأ ِةَثِمَسْمَحخ كي هللا ٍلوُسَر ْنَع تْبتك :لاق
 ؛ ثيداحأ َةَعَب أ هنْيِدَل ناسنإلا يفكيو ءَنْنّسلا ينعي باتكلا اذنه هتنّمض ام

 ,. '©9«تاّينلاب لامعألا» : 2ك هلت وق :اهّدَحآ

 هينْعَي ال ام هكرت ِءْرَملا مالَشإ ٍنُسْح نما : قب هلوق : يناثلاو

 ْئْضْرَي ام ديخأل ْئضْرَي ئتح ًانِمْؤُم نِمْؤُحلا ُنوُكَي ال» : ِكَي هلوق :ُثلاثلاو
 8 (هسفنل

 "ا ْنّيَب مارحلاو نيب لالحلا» : لع هلوق عبارلاو ٌ

 . ةَسايرلا تح 12 اون : اىلاعت هللأ همحر هِمالَك ْنِم

 ع 3 نا

 ءدادش نب رشب نب ثعشألا نب ناميلس :ليقو ءرماع نب ورمع نب دادش نب ثعشألا نب ناميلس )١(
 ملقم ةنشلا خيش مامإلا نارمع نب ورمع ني دادش نب ريشب نب قئحسإ نب ثعشألا نب ناميلس :ليقو

 ءعمجو ءلحرو «نيتئمو نيتنثأ ةئنس ذلو ءةرصيلا ثدحم يناتسجسلا يدزألا دواد وبأ ظافحلا

 لحترأ مث «ةنسم ةرشع نامث نبأ وهو دادغب لخدو ناتسجس نم مدق «٠ نأشلا اذنه يف عربو ؛فنصو

 . ةرصبلاب نيتثئمو نيعبسو سمخ ةنس لاوش نم رشع سداس يف يفوت «ةرصبلا ىلإ دادغب نم
 (ز).(00 /17) دادغب خيرات «(167 /15) ءالبنلا مالعأ ريس

 #2 هلأ لوسر ئلإ يحولا ءدب ناك فيك باب ؛يحولا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ ؛هيلع قفنم ثيدحلا (؟)
 (ز).(1951) ثيدح ؟تاينلاب لامعألا امنإ# : كيك هلوق باب ؛ةرامإلا باتك يف ماسمو ؛(١) ثيدح

 نسح يف ءاج ام باي «قلخلا نسح باتك يف ًالسرم أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ ()
 نبأو 2ء(11()008/4()/17111) باب «دهزلا باتك يف ءهئنس يف يذمرتلاو )424٠7/17« قلخلا

 (ز).(591/3) (17518 /1؟) ةنتفلا ىف ناسللا فك باب «نتفلا باتك ىف ءهنئس ىف هجام

 تحيي ام هيخآل بحب نأ ناميإلا نم باب :ناميإلا باتك يف يزاخبلا هجرخأ هيلع قفتم ثيدحلا (4)
 ٌبحي نأ ناميإلا لاصخ نم نأ ئلع ليلدلا باب .ناميإلا باتك يف ملسمو )١7(. ثيدح ؛هسفنل

 بحي ْئتح مكدحأ نمؤي ال' :ظفلب امهالك (10) ثيدح ءريخلا نم هسفنل ٌبحي اه ملسملا هيخأل

 (ز) .«هسفنل ّبحي اه هيخأل
 :(65) ثيدح «هنيدل أريتسأ نم لضف باب ؛ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ فيلع قدتم ثيدحلا (0)

 (ز).(1099) ثيدح «تاهبشلا كرتو لالحلا ذخأ باب ؛ةاقاسملا باتك يف ىلسمو
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 007( في رخبلا يدبعلا ةمفيلحخ-)

2 2 2 

 أ" يماميلا ريثك يبأ نب ئبحي)

 . ْوْْؤَللا َنِم دْيَح ةَحِلاَّصلا ُسْفّنلاو ءِبَهّذلا نم ٌرْيَخ رم ملعلا ٌثاريم

 . ”0ةالَص نآرقلا ةّساردو «ةالَص هقِفلا مل

 لإ ةاقتم َدَسْكالَو ءِهلَمَع رِئاس يف َكِلذ َتْفَرَعألا ِلُجَر قِنَم َحْلَصام
 .هِلَمَع رئاس يف َكِلذ َتْفَرَع

 #2 4 نب

 ةفص رظنا «ةوفصلا ةفص يف يزوجلا نبأ هركذو اندنع يتلا مجارملا يف هتمجرت ئلع رثعن مل )١(

 (ز).(1/١17) ةرغصلا

 0 نكس «ةرصلا لهأ نم

 0 بو 7 ةفصو 1 ءاليثلا 0 قييفو 2098/0

  2١ةالص هتساردو نآرقلا ةءارق : ةرفصلا ةفص ىفو 0
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 (17(يرَوتُيَدلا دا َْ 2

 هنع ىلاعت هلأ ىضر

 :همالك نم
 .ديدش قحلا عم ٌرْبَّصلاو :ديعت ىكلا قيرط

 ْنَع ُلْفْخَي ال ْنَم ٍركِذ ْنَعو كري ْنَع َلُقْعَي ال ْنَم ٍةَعاط ْنَع ةَلْفَملا َمَْفَأ ام

 كرك
 داسفلا ٍلْهَأ ُةَجَحَم مكاو و «حالّصلا بوُلُقلا ىف * و ًالّصلا له ا

 ص 2 و
 ع

 املا اهف

 .خياشملا نم هءارظُنو «ءالجلا ليحي ٌبحص «رويد لهأ نا يررئيدلا داشم.م 01(

 )ر 0210 ةوفصلا ةقص . نيتكمو نيعستو عمق هنس يفون

 (ز) .(«ةيحص) : ةوفصلا ةفص يفو .ء(ةحم) : ظفلب نساحملا نساحأ يف اذك 230

 ضخ



 (2١(ينيوزقلا ميرم وبأ ئسيع نب نالاو)

 هنع ْئلاعت هنأ ىضر

 توعد ُتْيَلَصَم دجْمَملا لإ ُتَجرَحُف هليل ُرَمَقلا ينرَتغا : لاق
 اهيلعا قابطأ :هيديَأ ا دالا ني ارش ةنعابج تيارت هىاكع يندر
 :تلق ة لك : اولاقف ءنامؤلا لاثمأ ٌدُد ٍفْيِغَر ّلُك َقْوَف ٠ ,جَْدلا ٍضايَب همز

 ثادق تلا ؛َلأت نأ ٍتبلا اذنه ٌبِحاص كمي : اولاق ءٌَمْوَّصلا ٌديرأ يلا
 : تلق ءاذنه ْنِم ًارْيَخ كل ْتْْنَي ًأرَّجَش * كل ُهَسِرْثت عَ :اولاعف ىّدلا ذُخآ

 بايثو 0 كلم يعي ال رَمُثو ا راد يف :اولاق ؟َنيأ

 00 ئىتح ةَوُفْع يه امّنِإف (هيف تن اميف شامكنالاب كيلَعَف لبا

 ار يوتا لإ دك ايف ءرادلا لزََتف
 تكلا :لوُعَي وهو اهيف تام ىلا ليلا ف هييارف : يبيخي نب يرسلا لاق

 ال :َلاق ؟اذامب ّلَمَح :ُتلُق ءلَمَح ْدَقو َكّدَدَح َمْوَي يل َسِرْع ِرَجَّش ْنِم
 . عيطُم وب ٌلَح اذإ ميركلا ُلْنِم َرُيْمَل ُدَحَأ هيَفِص ئلع ٌرِدقَي "'[ال]امب أس

1 3 2 

 )١( ةوفصلا ةفص .نيوزق لهأ نم ئسيع نب نالاو )8١ /4(.)ز(
 (ز). ةوفصلا ةفص نم تبئملاو .«نساحألاو ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام

23 
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 (١'(يناهبصألا نادعم نب فسوي نب دمحم)

 .داهُزلا سوُرع :هيمسي كرابملا 0 ناك

 .فسوي نب دمحم نم َلَضْفَأ ُثيأر م ا

 حي هوُعَأ هبلإ بق ءفسوي نب دمحم ّلْثم ُتيأر ام : يدهم نبأ لاقو
 (ةّيوقعلا زكي نأ ةيضْخَملاب َلْمَع نمل نقي نمل هنإ :هبلإ ّبتكف لاتعلا ٌرْوَج
 : بونللا مشب الإ هيف ا باو

 2 كل 2

 ا ل م لل

 .داهزلا سورعب فورعملا ؛يناهبصألا هللآ دبع وبأ ناميلس نب نادعم نب فسوي نب دمحم )١(

 .مالسإلا روغث نم تناكو «ماشلا دالب يف سوسرط برق ةنيدم يهو ةصيصملا نكسي ناك
 (ز).(1/١8) ةوفصلا ةفص )17١/7(. نيثدحملا تاقبط .ةئمو نيناعثو عبرأ ةنس ةصيصملاب يفوت
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 (١'(يناهبصألا رهزألا نب لهس نب يلع)

 ْنِم ٍرارسألا ةاعارمو «ءقيفوّتلا ٍتامآلع ْنِم تاعاطلا لإ ٌةَرَدابُجلا :َلاق

 َّعِصَت ْمَل ْنَمو «ةّيرشَبلا ٍتانوعُر ْنِم ئواعّلا راهظإو ءظّقََتلا ِةَمَالَع
 .هبقا ةاوع ئهتنم 0 يف ْملْسَي ْمل يَا رإ ٌءىداَم

 فئاجإو ءاعذ ره امنإ ماهو لالعإب [كتؤمك يتْوَم ل لو ناكو

 َكِيَبل :لاقف ةَعامَج يف ًادعاق ًامْوَي ناك لاق امك َناَكَف ةكيحاف رعد

 . هللأ ُهَمِحَر ًانْيَم ْعَقَوَو

 َهَبْسَأ ام :ٌدينُجلا لوقي ٌناكو ٌراشإ سائلا ن نّسَْحَأ ْنِم لهس نب ٌئئلع ناك

 . ةكبالملا مالكي مالك

 .دهزتف ,نيفرتملا نم ناك :يناهبصألا نسحلا وبأ رهزألا نب لهس نب ىلع 00(

 (ز).(م86/#) ةوفصلا ةفمص , ةثمف الكو عبس ةتس يفوت
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 ''”(يزارلا ربفعج نب ذاعم نب ئبحي)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 : همالك ْنِمو

 ةَعْمَّدلا لابْسإ :بِئاَّتلا َةَمالَعو ءلَمألا لوط َةَب ةَبوُتلا نع َساَّنلا َبَبَح يذلا

 .ةَمَم ةعَهب لك َدْنِع ِسْفنلل دب داخل ةماعلا كبحو

 «ضولعلاب كنيس ىو« نادن الان كلإ وزي كيتالتخ ال ؛مُهْللأ

 . كيِلَع ءايشألا نوه انتا ءانيْلَع ِءايْشَألا َمَرْكَأ اي

 «ِبارّثلاو ٍلْمَدلا ٍدَدَعِ كي رد تار فوشان ٌبلَقو «بارّسلاك ّلَمَع

 .كاوَم َتَفلاَخ ْوَل َكاوُقَأ ام ؟بارثألا نع ركل نق ل

 الف هخرْفت مل نإو مرضت الق ةعفنت مل ْنِإ :ًاثالث َكنِم ن نِيْؤُملا ٌظَح نكي
 :ةكذت 9ك عدم دمت ْمَل نو ُكّمْحت

 فيكو ؟ َكَتْفَرَع لقو ُحَوْفَأ ال ٌفيكو ؟ َكَتيِصَع ذقو حرم فك ؛ يهنلإ

 .؟ميرُك َتنَأو َكوُعْدَأ ال فيك وك طاساناو كرغدأ'

 ليلا ٌمايقو «نطتلا ٌءالَخو هِرُكَمَتلاب "”ةءارِق ا ةَسْمَح بولقلا ٌءاوَد
 .نيحِلاّصلا ٌةَسلاِجُمو ءرَحَّسلا دنع ْعُدْضّتلاَو

 َتوُمَت ْنَأ اًمإف ءةاجانُملا كئيدَحَو ءعْوجلا ٌكماعطو ةّوْلَحلا َكتْيَب ْنْكَيل
 . َكِئاوَذ ئلإ ّلِصَت وأ «كئادب

 . ! ؟كنع اضدلا هلأْسَت َفِيَك ؛ىلاعت هلأ ِنَع ئضرت ال تنك اذإ

 . هيلع قلَخلا مَرْكأ ٍبْنَّذلاب ئىلتبأ ام ءهيلإ ءايضألا بح ْنِ وفعل نأ الو
 م4 يف را

 نع هش داعم ةلغش لجو .هِشأعم نع دا هلغش لجر : . ثالث ثماتلاو

 . تام اهبو اهنكسف روباسُين ئلإ لقتنأ مث ءَيَرلا َلَّرَن ءايركز وبأ يزارلا رقعج نب ذاعم نب ئيحي )1١(
 (ز).(٠1 /4) ةوفصلا ةفص .نيتئمو نيسمخو نامث ةنس روباسٍنّتب يفوت

 (ز).(نآرقلا ةءارق) :ةوفصلا ةفص يفو ءنساحملا نساحأ يف اذك (؟)
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 . 0 ريب ف

 ةَحْرَد ةيناكلاو: نيزئاقلا ةَجَرَد يلوَألاف (ًاعيمج امهب ليسسم لجرو ءهداعم

 8 رطاخفلا ةَجّرَد ةثلاثلاو «َنيكلاهلا

 .وُفَعلا ِّبَر ْنِم ِهِلَمأ ةّياغ نُكَت ْمَل ْنَم ؛يراعي نيل
 : ِهَتْؤَم دنع هلام ىف امِهِلْذِمب َنوُرخآلاو َنوُلوألا ٍعَمْسَي ْمَل رسل احسب

 كلذ كس لاو ُتّلُك هْنَع دَحؤُي

 . ةّرخآلا ٌءايِرْغ َنوفراعلاو ءاينّدلا ٌءابرُغ َنوُدهاّرلا

 ةجاسأل ةمدةلط ةذخآلا تتلطو ءاهنم هلا دال ذم تلط انذلا كلط

 و هو . اهيلإ هَ
 . بولقلاب عطقت َرخآلا ةوافتمو ءمادقألاب ْمْطْقُت ايْندلا رواَغَم

_- 

 .ًاَقلَعُم اينُدلا ٌبُحب َكِْبلَ َكْبلَق ماد ام ًاقَرمَتُم َكّتْيِو ٌلاَيال
 ان ف

 نمو لق ٠ ل 0 يمصخو اين انسخ رك نأ ٍءْرَملا ٌةداعَس نم

 . ةعاس ةّوهشب ب ميقُملا ٍميعّنلا ّنِم م اهيف امب ةّنَجلا عيبت يسفن : لاق ؟كّمصخ

 0 ل ؛رْخَف هلِداعُي ال رشق بئاتلل

 قوت الاب اهتاقُرط ٌتدَّدَس دقو ءَتْوَعَد اذإ ةباجإلا ٍءىطئتسَت ال

 ْتَرْعَص ْذَق اهنإف ؛َكيِهَن بْنَج يف ْتَمظَع ْدَق يبونذ تناك نإ ؛ يهللإ

 ؛ءانملا ةّئسلأب ٍبْيَعلا يف ايندلا ئلع ٍةَحاِتلا َتْوَص ع عم
 جلا ةَمْرُن ٍناميإلا ٍنويُمِب لوقا ِتَأَر ولو رو را لا

 ْتَعْلَخَتل اهقلاخل ٍةَبَحَملا َهْنُك ُبولقلا ِتَكَرْذأ ولو ءاقْوش ”سوفُنلا ِتَياذل

 َلَمْغَأ ْنَم َناحْبُسَف ءَاْسَهَد اهِنادْبَأ نم هيلإ حاورألا ِتّراطلو ءاهل اهلصافَم
 .ءايشألا هذله هْنك ْنَع ةقيلخلا

 . كماثآب , هند الق يق ُراهّنلاو ٌكِيانَمِب ُهرّصَقُت الق ٌليوط ُّلْيَللا

 ئنيو فكذتت نأ َلْبَق اينّذلا َكَرَت :ًاثالث َلِمَع ْنَم بيصُمل ١ َلِقاعلا نإ الأ |
2 

 و9 ١

 ةفافابنأ ندد هكر يقفاو لحد نأ ّلْبَق ُهَرْبَق
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 نا تكلا وب هاه هل ُتَلَق اهني تا «بارحج ٌراد ابنّدلا

 . اهّيلطَي نم يا ؛ٍنارمع
 ب ورذلا ني "كبلج ف كتوفو ؛تويغلا َكْفَرَع ند كرخا

 . ؟هرُمع ٍناصَقْن.ئلع ْنَّرْحَي ال فيك ؛هلام ناصْقَن ئلع ُنَّرْحَي ْنَمِم ُتْبِجَع

 نات هلأ كي ٍرْدَق ئلعو ٠ ءنْلَحلا كب اهي لأ ّنِم َكِفْوَخ ٍرَدَق ىلع

 . قلَحلا كرمأب ُلِمتْسَي ئلاعت هلل ِرْمأِب َكِلْخُش ِردَق ئلعو «قلَحلا كبح

 . يب كرب يهنلإ :ثلق ؟يب َكوَغ ام ٍءيدْبَع : يِبَر يل لاق ْنِ

 يكئادأ اهب امنلشاب ءاهوُيحت الو اهوبلطأف ايندلا ٍبلط ئلإ مثذرطضأ نإ

 ءاهنم دازلا هّدَقَم م رادب ٌتَسِيلو نمَم راد اهّنإف ٠ «نكبولُق اه ريع اوُقلَعو

 .اهريغ يف ليقملاو

 مهنم لَبَقَي ملف مْوَق ىلع َبِضْع ضعو ؛تائيّسلا مهل رَفَثَف مْوَق ْنَع هللأ َيِضَر
 . تائّسحلا

 ٍدوُجوَمِب ُحَرْفَتو ؟ُتْوَقلا َكِيِلَع ُهَددَيال ٍدوُقْقَم ليلع ْفَسْأَت كلام ؛مدآ َنْباي
 . ؟تؤَملا كِدَي يف هكْرتي ال

 .هيَلَع هب "لأ ٍلَمَع ْنِم ّيلإ ُتَحَأ ءهيلإ هب ٌرقتفَأ يد

 . كنكَرَع ْدَقو اهيِحأ ال فيكو ؛َكئَصَع دقو يسفت ُتِحَأ تب
 . ةَحّيَس انل قب مَ هَلْضَف تأ ْنِإو «ةَئَسَح انل قب مل ُهَلذَع انيلَع َعَضَو نإ

 . ملاظ ُْيَغَق َتْبَذَع ْنإو ءٍمحاَر ٌريَخُف ترفع نإ

 ئلع ُبْضْغَي ْنَم اي ءٌكيلإ يعيفش َكَل يتّيَحَمو َكيِلَع ٌليِلَد كب يتَقرْعَم
 . ٌكلأَس دق م عشنا لاقل ذك

 ةئَسَح فؤخلاو ءاهب دحوت نأ فاك ب رغوألا عَ ٍنِمْؤُّملا ّنِم ,ال

 ةئَسَح ٌءاجكلاو ءاهنَع هل َفْحُي نأ ئجريو
 م ل ل ا ل ا ل ا رم م مل ل ل وس

 3 0 :ةوفصلا ةفص 9 23

 (ز) . هب قت : هب لدأ (9)
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 اينّدلا ةَعفر تح نمو .ململا يف ظني ةرخآلاو اينّدلا ةليز خا

 .يِذْؤُي الف َْدْؤُي ال نأ تح نرمو ل ا

 .ةيالقلا يف راي هنأ كك كلا : 0 نأ ناخ ْنَم

 كنتو ؛ةليضق اينّدلا كرت وتلا كْرَتِب مكرم اينّدلا كزتب مكرم تلا

 . لئاضفلا ئلإ مك جوخ ضئارفلا ةماقإ نيلإ هثنأو ءةضيرق بونذلا

 . هئازيم ءِرْشَح ميو « هناريم دن وم مَ هحّضلَب نعي نال
 ًامدان ئتوملا ٍركْسَع يف لإ قيِفُي ال اهْنِم َركَس ْنَم «ٍناطيشلا ُرْمَح اينّدلا

 . نيرساخلا نم
 . ةَّنَجلا اهخْبرو :ةدلحلا اهتوناخح قدح # لاقف ةدابعلا نَع لِئْسو

 ءدحاو هللإ :لاق ؟ّرُهام ئلاعت هللأ نَع ينربخأ م

 .داصْرملاب :لاق ؟َوه َنيأ :لاق ,ٌرداق ٌكِلَم :لاق ؟َوُه فيك :لاق

 #* د 2

 ةرفصلا ةفص نم تبثملاو «(هللأ نان نم) لدب (هللآ فاخ نم) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يف )١(
 )0 باوصلا ره هلعلو
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)0/ 
 ٌضاّوَحلا دمحأ نب ميهاربإ)

 هك ىلاعت هللأ يصر

 «بَهُذ نم قيرط اهم اقيرط َرْشَع َةَعْبَس ةكَم ىلإ ةيدابلا ُتكلَس : لاق

 :انلق ؟ةضفو بهذ ْنِم قرط ضْرألا يف لهو :َلِيِق ْنإف) .ٍةّضِف ْنِم ٌقيرطو
 .(ءايلوألا ٍتامارك ٍةَهج ْنِم اذله ْنكلو ءال

 َلِيَكلا انكَردأ الق ٍرَمَس يف صاوخلا ميهاربإ عَم ْثْنُك :دوسألا دماح- لاق

 6 ُماَفَق ىلع ميهاربإ لقلتسأو رج ٌتدَعِصُف ءأنب تلح لَك عابشسلاب اذإ

 انجّرجو انْحَبْصَأ لكي ال وهو همدق ىلإ هنارق نم : 700 عابسلا َتلَبَقَأف

 نأ ل 0 * لاَقف هِهَحَو ىلع تثعق كو 0 ُتِئَأَرَف «ٍدجسم يف انثبو

 . يسْفكي ويف انأ لاح اذنهو ا : لاقف ؟ كالا احا

 هيلآوح ِرْهَن طش لإ مْوَي : لك ج* رخأ ثنكف "رك يل تاك : ميهاربإ لاق

 ينأَكو ءرْهَنلا قل يف اه ,9'2آفافق *”هَفْسَأو فْنِم ْعطْقَأ 2” ُصْرَخلا
 اذإف ٌتيِضَمَف ؛ فافقلا َفْلَخ يِضْمأ :تلكو انك ع ءًاماأ هب ٌبلاطُم

 نم ةَسْمخ يل : تلاقف ؟كل ام :ٌتلقف :يكبت ٍرْهَلا طق ئلع ٌةَدِعاق ٌروُجَع

 ءاهتْذَحَأَف فاق ِءاملا ِسْأَر ىلع َءاجف ؛ْعِضْوَملا اذله آمْوَي ٌتيِتَأف ؛ماتيألا

 اا ا اكل ا تالا لا 1 اا اتا ل ل ا ا ل ا اا ا اق ل ا

 قارعلا دالب نم) ىأر نّم ّرُس نم هلصأ قلحسإ ويأ «صاوخلا ليعامسإ نب دمحأ نب ميهاربإ )١(
 بحصو «يرونلاو ديتجلا نارقأ نم ناك ءاهب تامو ّيَرلا نكس هنكل (ءارماسب ًايلاح فرعتو

 .نيتئمو نيعستو ئدحإ ةنس ْيّرلا عماج يف يفوت «يبرغملا هلأ دبع ابأ
 (ز).(7794و 1١96 /7) نادللا مجعم رظناو («(88/5) ةوفصلا ةفص

 (ز).ةّضوُعَبلا :هّقَبلا (؟)
 (ز).ُفْمَّضلاو ٌراسكلالا :ةريفلا (0)
 (ز). صْوَخلا عِئاب :ُصاّرَخلاو ءةّصوُخ :ٌةَدجاولاو .ِلْذَتلا نر نفرخلا 14
 (ز). هجسنأ يأ (0)
 (ز).اهَنطُم هيف ةأرّملا لعبت اهتثهك هرحّتو صْرُخ نم ذْحُتَأ امّبُرو ؛ةسبايلا ُةَعْرَقلا :ةّمَقلا (3)

 قرا
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 . تءاح ام مويلاو َ 1 86 فيقعتا و ءاهتغبو

 اهل. نأ :تجلعول مهل :خلقو ءامشلا لإ يدي ُتمفرَ : : ميهاربإ لاق
 تا ل م 0 ءاهعم ٌتِيِضَمَف : لاق لمعلا فق تدزل لايعلا نم 0

 راَّذلا وحن َجّرخف ,يهآلُم مِمَس فاي ةدنعو دريت ضاع 1

 يف َماَثو هيلَع َحْبَن ٌبْلَك اذإ ""قاقّزلا ٌفَرط ْعلَب اًملف ٠ ثركنملا اهيف يتلا

 الخ «جّرخو ماق مل ةَعاس َركفَتف ٍدِجْسَملا ىلإ ميهاربإ عجرف ِهِهَحَو

 نانا و رعايا 0 كل ُبلكلا ا بلكلا

 مزَلو ؛ هتلآو بارشلا 9 ةدنع ناك ام ع ردك ءادبأ 00 "هتاثيمو

 :لاقف ءهجورُخ مث .هعوجرو هجورخ ْنَع ٌلئْسَف ؛ ميهاربإ عجرو .ةدايعلا

 ٌتْعَجَر اًملف «ئلاعت هللأ نيبو ينيب "'"يََع يف ٍداسَفِل ُبلكلا ّيلَع َحْبَن ام امن

 نم 0 اذكلهو ءمّنيَأَر ام ناكف ةيناثلا ا هنم ٌتنِفْشَتْسُأَف * هت“

 . هللا نيبو ُهنيَب_ٍدْقَع ٍداسَمِلَف ُءيَش ِهَِلَع َكَوَسَتَق رَكنم ةلازإل 7و
 ع

 . رفظَي مل ْرِيِضَي 6 لع

 هل 0 رع ْنِم ىلاعت هللا ُهْسِبلُي ئلاعت هلأ رمأل نِمْؤُملا زازعإ لل

 ؛رخآلا ِكَحْضَت مل لَع انألا بَ ْمَل نمو :َنينمؤُملا بولق يف ّرّعلا
 0 0 اهمّولتو ؛هيلإ اهقؤش ٌبِحوُي ًاقارف اينّذلا قرافي ال نم : يعير

 . (هنّيع ةقُيو هَبلَق جرف ًالاصو ةلصاوت

 ل 2 3

 (ز).ةكّسلا : قالا 00(
 (ز).هَبنذ كَرَخ ؛يأ :ُبلكلا َنصَبّصَب (0)

 (ز). قاثيملاو ٌدْهَعلا :ٌدَعَعلا (*)
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 (27(يزارلا نيسحلا نب فسوي)

 :همالك نم

 وي ايخاوباعللا ويك ب يحل ا را ال

 .ةّنملا ةَيْؤَُر ٍنايسن ْنِم لّمَعلاِب باجعإلا دلوني

 تل دس ؛هُهَّللَأ :لاقف ا ل :هينكب ٌدوُكَي َوُهوُمَل لبق
 َهث «َكقلَخِل يحْصُنل يسْفَتِل يشغ يل ْبَهَن 5 ءآنطاب يسفن ْتْشْشَعَو ءًأرهاظ

 ٍ : .هحْوُر ْتَجَّرَخ
 :ليق «يل َرْفَغ :لاق ؟ّكب هللا ٌلَعَف ام :هل ليقف ءمانّملا يف َيِوُرو

 ًالْوَق َساَّنلا ْتْحَّصَن ينإ ؛َهُهَللأ 0 يل ؟اذامب

 .يلوق حْضْنِل ٠ يلغي ةنايخ يل ْبهَف «ًالْعِف يسفن ْتْشْشَع

 2 2 تن

 مامإ ناكو ءلاحرتلا رثكأ .بوقعي وبأ ةيفوصلا خيش فراعلا مامإلا يزارلا نيسحلا نب فسوي )١(
 .هاجلا طاقسإو سفنلا ليلذت يف هتقيرط ئلع دحأ خياشملا يف نكي مل هنقو
 .عنصتلا طاقسإ يف هدحو جيسن ناك :يريشقلا مساقلا وبأ لاق

 (ز).(5448/14) ءالبنلا مالعأ ريض,  ةطيلالتو عبرأ ةنس يفوت

 ضونب



 (17(يرُيجلا ليعامسإ نس كيعس نامثع وبأ)

 هنع ْىلاعت هلأ يضر

 : مالك نم

 ويلا رخأ نمو مكجلاب ناك ةلافو الؤت يق قلع هذكنا رد 1

 . 102 :روعلا] ودمه وعيت نإَو# : ىلا ةلرقل ٍةَعْدبلاب قطن ِهِسْفَن ئلع

 ذاقتخأو ءُهْنَع ٌَكُعطْقَي 0 .هيلإ َكَّلِصْوُي ّلَجو َّرَع للأ َنِم ُفْوَخلا
 .ئوادي ال صضَرَم كِسِفن يف ساّنلا

 .ةّيصْعَملاب ُهَسْمْن لدي ال نأ ٍةَفرْعَملاِ "نأ ُهَّرَعَأ ْنَمل ٌّقَح

 .ةّقارملاو ةّبْيَهْلا ماودو .بدألا ٍنْسُحب لَجَو َرَع هلل عب ةيخطلا

 .ملجلا ٍرِهاَظ موزلو ع عابتأب هك ٍلوُسَرلا ّعَم ةبخّصلاو

 :ةكاحلاو ٍارتحالاب ئلاعت : هلل ءايلوأ حم ةبحّصلاو

 . قلخلا نْسُحب ب ٍدلَولاو لهألا َعَم ُةَبْحّصلاو
 .امثإ ْنُكَي ْمَل ام طاسينالاو رْشبلا م اودب ناوخإلا َعَم ةبحُصلاو

 هللا ةّمْعِن َةَيْؤُرو «مهيلع ةَّمْحَولاو ءْمُهَل ءاعّدلاب لاهُجلا َعَم ةبْحّصلاو

 . هب قالا كب ذانلع [١ يلع نانا

 د 5 2

 ليعامسإ نب ديعس نامثع وبأ ذاتسألا مالسإلا خيش ةودقلا ظعارلا ثدحملا مامإلا خيشلا وه )١(

 .يفوصلا يريحلا يروباسينلا روصنم نب ديعس نب
 . يّرلاب نيتتمو نيثالث ةنس هدلوم
 داهزلار دابعلا ممجم ناكو ؛ةوعدلا باجم ناكر «يررباتتلا صفح يبأ ذاتسألا ةحصمل روباسُيت مدق

 .نييقارعلل دينجلا ريظن نييناسارخلل وهو
 (ز).(35/14) ءالبنلا مالعأ ريس .نيتثئمو نيعستو نامث ةنس «رخآلا عيبر نم نيقب رشعل يفوت

 نضل



 (17يماطسبلا ديزي وبأ)

 ْقرْعَأو ءهرُكذَأ ينأ تمحو ؛ءايضأ ةعَبْرَأ يف يتادنبا يف تطل :لاق

 0 هَنْقرْعَمو «يركذ َقَبَس ُهَرْكِذ تيأر ٌتيِهَتْنَأ املف هةنطأو حا

 .ةقئلَط نئتح ًالَوَأ يل ُهلَطو . يسّيَحَم نم مَدْنَأ ؛ هتبحمو ( يتف رعم
 ْنِم َلَمَيالَو ءيركذ ْنِم َربفَيال ْنأ :لاقف ؟فراعلا ٌةَمالَعام :َلِئّسو

 .وريغب َسِنأَتْسَي الو هِهَفَح
 اوُلَمَعْشَأَف ")ةِهيلَع َملَخَف ءاوُعاطأف دابعلا ّرَمَأ ىلاعت هلآ َّنِإ : لاقو

 . هللأ الإ شأ نم ُديرُأ ال يّنِإو هْنَع علخلاب

 . ءيشب اهَدْعَب دب "”ثيلاب ام ةليلهَت يل ْتَفَص ول :لاقو

 ُحلْصَي ْنكَي ْمَل ْنَم ْمُهْنِمَف «هئايلوأ بولق ئلع ئلاعت "للا َملَطَأ :لاقو
 .ةدابعلاب ْمُهَلَمَشَ فرص َةَفِرْعَملا لْمَحِل

 و هيدي دي َمَْرَي نأ دارأ اََلَق «ديزي يبأ َفَلَخ ْتِيَلَص : ةزمح نبأ لاقو
 .هماظع َمَقْمَقَت عمشأ ْتنكَف ُفصِئارَف ْتَدَعترو أ مشال ًالَالجإ ْرِدْقَي مل

 .يل َكّيْح ْنِم ُبَجَعلا امّنإ كل يّبُح ْنِم ُبَجَملا َسْيل :ديزي وبأ لاق

 يدق كلم ثنأو

 .ربكتم وهف هن رش َوُه ْنَم ٍتلَحلا يف ّنأ ني دبا َمادام :َلاقو
 : ةثالثب ؛ ةثالث للاعت ل د :لاقو

 يمل ب ملاعلا : ثلاثلاو «هتدابعب دباعلا : يناثلاو ٍفِدْهَزِ دهارلا : مُهلّوَ

 وخأ داّهّزلا ُدَحَأ يماطسبلا ناسورش نب ئسيع نب روقيلطط نيفراعلا ناطلس يماطسلا ديزي وبأ )١(

 نيتسو ْئدحإ ةنس ماطسبب يفوت «ملسأف ايسوجُم ناسورش مُهَُدَج ناكو «يلعو مدآ َنَْدِهاَّرلا
 (ز).(8137/17) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنم نيعبسو ثالث نع «نيتثمو

 (ز).(هيلخ ْنِم) :ةدايزب ةرفصلا ةفص يفو (0)

 (ز).(تيلب ام) : ظفلب ةوفصلا ةفص ىفو ؛نساحملا نساحأ يف اذك ةرفإ
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 كف «ًاليلَق اهّلُك اينّدلا َْمَس ئلاعت هلآ نأ َمِلَع و ؛ُدِعلَرلا ةكمم# لاق هن
 ؟كِلْمَي اّمِم َدَمَر مك يفو نشل نب كل

 .ةّنملا نم ُهَتَدابِع َّنأ َفَرَع ِهيلَع ئلاعت هللا ةَّنِم ئأر ولف : دياعلا ام

 حولا َّنِم ُرْطَس معلا َّنِم ئلاعَت ل ئدبأ ام ّميِمَج نأ َمِلَع ولف ياسا اق

 بلغ اني ليخ كرو ارطتللا كلا خرب مزعل ذيب علت و :لعومختلا

 يدَحَو يّبَر ىلإ ثرصوب هاهف 98 ةعجرال اتاي اثذلث انّدلا تَقلط :لاقو
 قدص َفَرَع اَمْلَك َكْريَغ دل َنْبَي مل ْنَم ءاعُد َكوُعْدَأ ؛ يهللإ : ةئاغَيْسالاِب هُتْيَدانَ
 اذنه ةّباجإ ْنِم ََلَع َدَرَو ام لّوأ ناك .يسْفت ْنِم سأيلاو يبل ْنِم ٍءاعُدلا

 .مُهْنَع يضارعإ مَم َّيَدَي نيب َقئالَحلا َبّصَنو هيلا يسْفَن يناسنأ ْنَأ ٍءاعّدلا
 رطل ههك هك واسأت :ُتلَقف «مانَملا يف َة لا ّتَر ٌتّيأر :لاقو

 :ةلاعت مث كسعت كدا : لاق ؟كيلإ
 :لاقف هنو 3غ للف ناوي فلا لش لع ىلا : لُجَو هل لاقو

 هِئايلْؤَأ بولُق ىلإ ٌرظْنَي '"”[نلاعت هللأ َّنإف ءكوبحُيِل] ىلاعت , هللا ًءايلوأ ٌببَُح

 .كآ رم لَو بل يف كليشأ ئلإ نب َلَجَوَرَع هلل لَم
 ةثدلغب تووط تضاخ ا اذإ ٌةاَوَملا وس لك راما : هيقتل ٠ لوقي ّناكو

 ا ام َدْعَب َُنَس َنينالث ذآ يوسع درت ةدعات كناري ةفرشت ةرثكأر ماي
 .ًارهاط َنوكَي نأ يغَبْنَي رهاط ْيَدَي َنيِب ِكقوقُو نإ ؟َنيِرْهطَت ئتمف

 َتْنِج ٍءيَش ّيأب :ُتلقف ءَعَجَرو ٌفاَطو ءءامّسلا ىلإ يِبلَق ّجَرَع :َلاقو

 .اضدلاو ةتَحَملا :لاق ؟ََعَم
 يف يتّذَل ُتْلَعَجَف ءَنوُذَدلَتُم ةرخآلاو اينّدلا يف ُنماَّنلا اذإف ُث'ظت :لاقو

 .ئلاعتو َكَرابَت هللا ئلإ َرظّنلا ةرخآلا يفو «لاعت , هلل َركِذ اينّذلا

 تاث َتننْذَأ اذإو «كداع تضم اذإ ْنَم :لاق ل نم هل ليق

 . َكْنِم ئلاعت "نأ هملْعَي ام َكْنِم ٌملْعَي ْنَمو ءَكِيلَع

2 / 

 (ز) . ميظعلا هللأاي وأ هللأ ةمظع اي :امهانعمو «ءايلاب كرب ناتيسراف ناتملك )١(

 (ز) .ةوفصلا ةفص نم تبثملاو «نساحملا نساحأو ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيبام (؟)

 اا



 لك ؛دمحأ أ : يل لاقف ( يمانم يف ٌةرعلا -7 تبأر : هيو رضخ نبأ لاق

 . ينبلطَي ُهّنإف ديزي ابأ الإ يم َنوبلطَي ساّئلا
 + ل »*

 ()١( ماطسبلا ءدمحيم وبأ)

 7 ئلاعت هللأ ىضر

 لو هب أَشنأف ءائيش يل ْلُق :ٌّلُجَر لاق
 اَهاَنْوَحَر قَحلا ِنَع سلا تدل عام اذإ
 اًَهاَتْعنَم ئرخألا نيسيع اميندنلا ىلإ تيما نإ و

 اينااديتت 4 رصيخا ةاابإلا نيبو ايس نا[
 انهما دنا نجفللا نييشوب نديفلا يي ودي انوا

 ف نب 2

 (؟7(يروباسيتلا صفح وبأ)

 هنع ْئلاعت هلآ يضر

 : هلآ همحر همالك ْنِمو
 ُهَدْعَت الف ؛ةَرِطاوَخ ْمِهَكَي ْمَلو ءَةَنْسلاو باتكلاب ُهلاعْفأو هلاوحأ ْنَي ْمَل ْنَم

 «لاجولا ناويد يف

 ول" :لاق هلك ىلا ّنَأل «نطابلا 7 نْسُح ناونع ٍرهاظلا بدأ نسخ
 "هه راوَج ُتَحْشَحَمل اذاه لك ٌعْشَح

 )١( ةوفصلا ةفقص .ماطسي لهأ نم «يماطسبلا دمحم وبأ )١١4 /4(.)ز(

 ورمع :ليقو ءرمع :ليقو ؛ملس نب ورمع ناسارخ خيش ينابرلا ةودقلا مامإلا يروباسينلا صفح وبأ (؟)

 (ز).(١01 /11) ءالبنلا مالعأ ريس .نيتثمو نيتسو عبرأ ةنمم يفوت ءدهازلا يروباسينلا ةملس نب

 د فنصملا يف قازرلا دبعو ءهل ظفللاو (87/1()57417) فنصملا يف ةبيش يبأ نبأ هجرخأ (7)
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 . جيحّص لأ ِةَمَرلُم ْنِه الإ ةيلاع ٌةلاَح ْتَرَهظ ام

 ةدابعلا بلطتال :ينعي) .ًادوُبَْم َنوُك ْنأل ًابَبَس كئرل َكتَدابِع ْنْكَتال
 اه ل كلو ءقلَخلا ىلع اهب مُقرتلاَو « سانلا رودص يف هاَجلا ٍلْجَأل

 . (ةرخآلا َرادلاو ْيلاعت هللأ َهْجَو
 كوقلا ديرب قتحلا نأ امك ءرفكلا ديرب يصاعملا

 . ةلاطَبلا نم َةّيقَب هيف ّنأ ملف .َعامّسلا ْبحْي ديرُملا َتْن َتْئَأَر اذإ

 ..فاصنإلا ةّبلاطم ُكْرَتو «فاصنإلا ُءادأ ٌةّوتفلا

 اذإ اهب َحَرْمَي الو ءاهيلإ هظني الو ءاهُجَدْمَيالو اينّذلا ٌءَدَي ال ًاَقَح ٌدهاَّرلا
 .تَرَبْدَأ اذإ اهيلع ْنَرْحَي الو ءْتَلَبْقَأ

 : ينعي) .اهْنَع َتّيُعَو «تاماركلاب "”دِيُأ نم :لاق ؟ٌيلَولا نَع :َلِئْسو
 ا ايه انكار لدا نكن نول

 لاق ءدوهُعلا ِءافَوب ئلاعت هللأ ْمَم َنوُمِئاقلا :لاقف ؟لاجّرلا نم :َلِئُسو

 , [77 :بازحألا] 7 ل # : ليلاعت أ

 .هب ترم ام ٌمازتلآو كل ام ُكِرَت : لاف ؟ةّئ يدوبلا ٍنَع ليش

 هيلإ ةّبوكلا َّنأل ٌعءْئش ةَبوّكلا نم :نتعلل تين لاق فذ ةَبوتلا نَع لِ
- 

 . هنم ال
- 

 ثيدحلاو ((786()0-156 /5) ئربكلا ننسلا يف يغهيبلاو ء(55095ر537308) (1590-75334/5)

 (ز). بِبسملا نب دعس ىلع فوكوه

 (ز).(دَيأ) :ةوفصلا ةفص يفو «نساحملا نساحأ يفاذك )١(
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 217 راصقلا دمحأ نب نودمح)

 رمل اوُمّلَكت مهل لاف انيقات لب لا تاكل ماك اب :هل لبق

 ء سوا رجل ملكت ّنحَنو «نامحّرلا اضرو ء سوفا ةاَجنو «مالسإلا
 .يقلخلا اضرو ءاينّدلا بلطو

 يف ُبَمَتلا امّنإو ءيبّصْتالو ِبَعَت ٍرْيَغ ْنِم كيلإ َقاَسُت َكَياَمِك :لاقو
 ل ويشفلا

 كلذ يلثمب ئلتبتف ِهلَع "'نسن ال 2ك ُلّياَمَتَف َنارْكَس َتْيَأَر اذإ :لاقو

 . اجلا اجرت نع ُهلََو ةريْفَت فَ ٍبفَلَسلا ريس يف َرَظَن ْنَم :لاقو
2# 2 2 

 ةودق «يروباسينلا ةرامع نب دححأ نب نودمح حلاص وبأ ةيفوصلا حيض راصقلا نكودوح 6

 .لادبألا نم ناكو «ةعيرشلا مازتلا عم نطابلا ةرامعو رهاظلا بيرخت وهو ةيتمالملا
 (ز).(١0 )8١/ ءالبلا مالعأ ريس .روباسينب نيتئمو نيعيسو ىدحإ ةئس يفوت

 (ز).هب رهشتو هبيعت يأ (؟)

 انضر



 (17(ةيروباسينلا ةمطاف)

 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ةمطاف ْنِم َّلَجَأ ُتْيَأَرام :لاقف ؟تيأر ْنَم لجأ ْنَم :كولم نبال ليق
 َيِه :لاقف ءاهْنَع ِنوُلا اذ ْتلأَسَن ءِنآرقلا ٍمْهَم يف ْملكتَت ثئاك «ةيروباسبنلا

 طحت نإ ؛ لاب ئلع ُهْنِم ئلاعت لآ ٍنْكَي مل ْنَم : لوقت اهُتْمِمَسَق «يذاتْسأ 4
 الإ ُدَسْرْخَأ أ ؟لاب لع هنم هللأ ناك ْنَمو ءٍناسِل لكِ ْمُلَكتَيو ءِناديَم لك يف

 .صالخإلاو هنم َءايَحلا هَمَدْلَأَو «قّدَصلا نع

 بَ ْوُمَدَي «جاومأ َِلَع ُبِرَطْطَت ٍرْحَب يف ُبَُملا "”ٌقِداّصلا :ثلاقو
 :نمالخلاو ةاجللا هكر 0 نا ٍقيِرَغلا ًءاعد

 ىلع لمع نمو «ٌفراع وهف ةدَهاْشُملا ئلع هلل 5 لمع نم :تلاقو

 . صِلْخُم ٌوُهَف هاّيِإ هللا أ َةَدَه دَهاشُم

 د نت 37

 .روباين تادباع نم ةيروباسينلا ةمطاقف )١«(
 «يماطسُبلا ديزي وبأ اهيلإ نأ ءناسارخ ٍءان ِءامدُك نم ةيروباسينلا ةمطاف تناك : ىملَسلا لاق

 تعجر مث سدقملا تيب ىلإ تلخد امبرو «ةكمي ةرواجم تناكو «لئاسم نع نونلا وذ اهلأسو

 .ةكم ىلإ
 (ز).(157١ /5) ةوفصلا ةفص .نيتثمو نيرشعو ثالث ةنس ةرمعلا قيرط ىف ةكمب تفوت

 هيلع لدي امك بسنألا وهو ؛ةوفصلا ةفص نم تبثملاو ؛(بّرقملاو قداصلا) :نساحألا يف (؟)

 (ز).قاسلا

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تبثملاو «(لأس) : نساحألا يف (5)
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 (7١!(نامثع يبأ ثنب ةشئاع)

 اهنع ئلاعت هّللأ يضر

 .ةَوعذلا ةَباجُم تناك

 «بهاذ ْنِم يعّرَجَتالو ءِناَفِب يِحَرْفَتال :يْمأ ثّلاق :اهُتنْبَأ ثّلاق
 بألا يملا نلاعت ولآ نع ْنِم ِكطوُقُس ني يعّرْأو لاب يحدد
 ًءاسأ امو ءآرهاظ َبِقْوُع الإ رهاظلا يف َبَدَألا ٌّدَحَأ ًءاسأ امه «انطابو ًارهاظ
 . انطاب َبِقْوُع الإ نطابلا يف َبَدَألا ٌدَحَ

 : اهيالك نمو

 .ُهَعْنَص ٌبَحَأ َمئاّضلا ٌتَحَ ْنَمَك ءِدّيملاب ِيقِرْعم ةلِقل َُهَف ِديبعلاِبَنواهَتْنَم
 4 نب ك

 يبأ دالوأ دهزأ نم تناك ؛يروباسيئنلا يريحلا ليعامسإ نب ديعس نامثع ىبأ تنب ةشئاع )١(

 .ًاتقوو الاح مهنسحاو مهعروأو نامثع
 (ز).(1١؟6 /4) ةوفصلا ةفص .ةئمثالثو نيعبرأو تس ةنس تيفرت

5 



 (''يسوطلا نسحلا وبأ ملسأ نب دمحم)

 يف تاع كل .يدحو يبأ بلص يف ُْتْنُك ؟قلَخلا اذنهلو يلام :لاق
 يف لخْدأو ؟يحؤُر ضب م ءيدْحَو اينُدلا ْتلَخَد ؛ءيدحو ص ٍنطَب
 ريخ ىلا ترص نإف «يدحو ينالأْسَيق ريكذو ركنم ناي 5 .يدحو يرْبَق

 ىلإ تشع نِإو ؛«يدحو نازيملا يف يبونذو يلمع حضي َ «يدحو ترص

 . سائللو يل اَمَف ءيدْحَو ْتْثِعُب ٍراَنْلا ْئلإ ُتْثِعب تعب نإو ء«يدحو تثِعَب ع 5 نجلا

 2 #* نين

 دشسبسلا حاديسسم دا هو ل 1 ل ا ل ل ل ا م مم سل مع سس مسلم |

 ىدنكلا نسحلا وب أ مالسإلا خيش ينابرلا ظفاحلا مامإلا ديزي ند 0 نب مسا نب دمحم )١(

 .ةئمو نينامثلا دودح ىف هدلوم

 . روباسينب نيتئمو نيعبرأو نيتنثأ ةنس مرحملا نم نيقب ثالثل يفوتو
 (ز).(196 /17) ءالبنلا مالعأ ريس

١١ 



 (١'(يسوطلا قورسم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 . هلأ الع ٌدامتعأ :لاقف ؟ُلٌكَوَّكلا ام :قورسم نبأ َلِئُس 2
 تاكَرَح يف ئلاعت هللا هّمصع ِهِبْلَق ٍتارطَخ يف هللأ َبَقاَر نم : لاقو

 . هحراوج
 ُدبَعلا ُلِصَي هيو ءئلاعت هللأ تامْرُح ٍميِظْعَت ْنِم َنيِنمْؤُملا ٍتامْرُح ٌميظَْت

 با صاع

 . ئوقّتلا ٍةقيقَح 0
 ءلْهَجلا ِءامي ْئَقْسُت ةلْفَغلا ةَرَجَشو ٍقَرْكفلا ِءاّمِب ْئَقْسَ ” ةقِرَْملا ُةَرَجَش َ
 قافنإلا ِءامب ْىَقْسُت َةَّبَحَملا ةرَجَشو ةَمادّتلا ٍءامب نقشت يتلا دلل

 00 َرادإلا َجِرادَم اهلْبَق ْنكْحُت َمَلو ةقرغَملا يف تع امو ءٍةَمَقاوُملاو

 ةلْفَغ يف تن ٍةَبوُنلا ماقَم حيِحْصَت َلْبَق ةدارإلا َتْبلَط نمو ؛ٍلْوَج يف تأ

 سلطت مع
2 3 2 

 يسوطلا يدادغبلا قورسم ني ديحم نب دمحأ سابعلا وبأ مامإلا ليثنجلا دهازلا خيشلا وه )١(

 .اهي تامو دادغب نكس هنكل سوط نم هلصأ ؛ةيفوصلا خيش

 .هيف لقتعيو همرتحي دينجلا ناكو

 .ةنس نينامثو ًاعبرأ شاعو «نيتئمو نيعستو ناهد ةنس رفص يف يفوت
 (ز).(54/54١) ةوفصلا ةفص رظناو «(494 /17) ءالبنلا مالعأ ريس

 .كولسلا (؟)
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 ''"يورهلا نامهط نب ميهاربإ)

 :نامهط نب ميهاربإ ُهَدنِع َركذو لبنح نب دمحأ تعمس : ةعرز وبأ لاق

 نوحلاصلا كد نأ يغَبني ال :لاقو ًاسلاج ادوتشساك له رم ٠ ابكتُم ناكو
 خيش هَعَمو .مانَملا يف ٍكَرابملا َنْبَأ ْتْيَأَر :لاق ٌلْجَر ينئَدَح :لاق هن أكتيف
 يروُتلا نايف اذنه ؟اذنه ٌفرْعَت اَمأ : لاقف ؟َكَعَم اذنه نم لت كيت

 ا ل ءنامهط نب ميهاربإ ٍمْوي لك ُروُرَن ُنْحَن : لاق ؟:فَبْمَأ َنيأ نم

0 

 د 7 ني

 (2"(كرابملا نب هللآ دبع)

 ةَباحّصلا ّمَم ُسِلْجَأ ُبَعْدَأ :لاق ؟انعَم سلْجَتال ّمِل َتْيَلَص اذإ : هل ليق

 كرْدأَف يملع يف ُدَظْنأ : لاق ؟نوعباتلاو ةباحصلا نبأ نمو ٠ :أولاق َنيِعِباَّتلاَو

 ةَنَس تناك اذإف «َنماَتلا نوُاتْعَت 2 ؟بكَعَم منصُأ ام ءنهلامعأو مهَراثآ

 .لاعت هللا مرح مث روباسين ليزن يورهلا ديعس وبأ ناسارخ ملاع مامإلا ةبعش نب نامهط نب ميهاربإ )١(
 .راغصلا ةباحصلا نمز رخآ يف ةارهب دلو

 .ةئمو نيتسو نأمث ةتس :ليقو .«ةئمو نيكسو ثالث ةنس ةكمب يفوتو

 (ز).(59/4١) ةوفصلا ةوفص رظناو «(7787/7) ءالبنلا مالعأ ريس

 وبأ ءهتقو يف ءايقتألا ريمأو «هنامز ملاع «مالسإلا خيش مامإلا ءحضاو نب كرابملا نب هللأ دبع (؟)

 ةنس يف هدلوم «مالعألا دحأ يزاغلا ظفاحلا يزورملا مث يكرتلا مهالوم يلظنحلا نلمحرلا ديع

 .ةريثكلا ةعقانلا فيناصتلا فنص ءةئس نيرشع نبأ وهو ملعلا بلطو ءةثمو ةرشع نامث

 .ةئمو نينامثو ئدحإ ةنس ناضمر نم ئضم رشعل رحّسلا تقو يفوت

 (ز).(7178/8) ءالبنلا مالعأ ريس

 ال



 َكرارفك ساّنلا َنِم ٌرِؤو «ىلاعت لآ ئلإ ب َرْفَأ ٍساّنلا َّنِه ريثك ْنِم ُدْعبلاَف نت
 . كل ٌمِلْسَي َكئيِدب َكَسَمَتَو نسأل

 ؛ءّهّللأ :لاقف ءةَبْعَكلا َلَبْفَتْس مث ءاهنم ئقتشآف نا زال نبأ نأ
 86 هللا نخ «يناج نع ييانللا ين داخل نع اهلخ يللا ي نبأ ّنِ
 . ةمايقلا ٍشَطَحِل هّبَرْشَأ اذلهو "' ل برش اَمِل مَ اما : لاق عَن

 ينك وش تطأ اوكقطت نأ نك انذلا ةهاوجتخ انّدلا لْهأ ؛لاقؤ

 ا . ئلاعت للاب ةفِرْعَملا ؛ لاق ؟انينف ف عك ثتطأ اهو ذل لي

 ةئمبو فلأ ةئمب َقَّدَصَتَأ ْنأ ْنِم ىلإ كحأ ةهنش زي اعز ذر نأ :لاقو

 . فلأ ةئمتس غلب ئتح فلأ

 مهيلع زّرعتلا : ينعي) . ءاينغألا ىلع ءمككلا : لاق ؟عضاوّتلا ام هل ليقو

 ةلاطتسالاو ءمهل ٌراقتحالا مهيلع رّبكَتلاب ْدِرُي ملو «يُهاتَع لجأل مهل مضخت ال تح
 (؟ يع ع ريقفل زوجي افكت ءرفاك عم ملسمل زوجي ال كلذ نأل ؛مهيلع

 نكي هَل ءأدحاو ًآئيش "قت : ملو ءءْيَش ةّنِم '"' ىَقَنَأ الجر نأ ول :لاقو

 ءآعِرَو ْنَكَي ْمَل ٍدحاو ٍءْيَش ْنَع ْعَدَوَتي مو ِءِيَش هن 1 ولو «َنيِقتملا نم
 ىلاعَت هللأ ٌتْعِمَس 3 007 ٍلْهَجلا ّنِم ا

 كلظعأ ّقإ :  لآ لاقف 4م َنِمِقَبآَذِإ ل : لاق امل ةقلئتلت حونل لاق

 .!؛5- 40 :دوه] نيا هبل ّنِم َنوُكَك نأ

 .هللا ٍليِبَس يف داهجلا الو ؛ٌءيش ٍلايعلا لع ٍبْسكلا َعِقْوَم قي : لاقو
 . هللأ يف اخأ ُدِجَأ ال نأ ينايغأ ام ٌءيَش ينايغأ ام :َلاقو

 )١( دنسملا يف دمحأ هجرخأ )701//1( )١841١( 2نئنسلا يف هجام نبأو )1١18/15()820317(

 اذنه :لاقو سابع نبأ نع (41/9/1()1974) كردتسملا يف مكاحلاو ءرباج نع امهالك
 (ز) . يبهذلا هقفاوو ءماجرخي ملو يدوراجلا نم َمِلَس نإ دانس إلا حيححص ثيدح

 (ز).(ْئقُنأ) لدب (ئقبأ) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 (ز). (قّثي) لدب (قبُي) :ةوفصلا ةفص يفو ()

 (ز). ةلّصخلا : حتفلاب ةّلَخْلا 01(
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 ا ١ لاق "للا سن : ليق
 ا تر : لاقف ؟ينصؤأ : ُلُجَو هَل لاق

 . !؟لّبقَي ْنَم فرْعَت لهو : لاقف ؟ُحَصْنَي ْنَم يتب لَه ُلْجَوُهل َلاقو
 اذان تؤطن قزم تهدف الف ماسلا ضب ًاملَق ُتْرَعَتْسَأ :لاقو

 . هبحاَص لع هُنْدَدَر ئتح ماّشلا ٍضْرَأ ىلإ تعج ( يعم

 .نيدلا يتلث نوكي ُبدألا داك :لاقو
 .اينّدلا ِكْدَت الع انلدف ءاينّدلل َملِعلا لاو

 2 2ع 3

 "””(يخلبلا محازم نب كاحضلا)
 هنع ْئلاعت هللأ يضر

 دعص ام ؛يِرْذَأ ال :لوعف قلك ان لاقت اركي اك أ اذإ ناك

0 
 3 2 ع

 (ز).سانلا نم ٌطاقشلا ءافلا رسكب :ُةلْفَّسلا )١(
 (ز).قايسلا هيلع لدي امك بسنألا وه هلعلو ؛ةفصلا نم تيئملاو «(تبلط) : نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يفو )00
 .ملعلا ةيعوأ نم ناك «ريسفتلا بحاص مساقلا وبأ :ليقو ءدمحم وبأ يلالهلا محازم نب كاحضلا (:)

 (ز).(058/14) ءالبنلا مالعأ ريس .كلذ ريغ :ليقو ءةثمو نيتتثأ ةنس هتافو دحاو ريغ لقن
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 ”(يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع) 1 ٠ 5 6) ١(

 اووُضَوَتَ وموت و رال امو ةالَص َليَللا يخي حمي ناك

 ديدصلا بارَش نم ُمَسْأ ٍراهْتلا اذ'اه مايصو ليلا اذاه 1 نإ اوُلَصو

 . هْبالَص ئلع لقي من 70ج َءاجّنلا "احلا اَحَولا ءِديدَحلا تاعّطَقُمو

 كيصوأ منو ؛نوصوُتسُم 5 مَ «مكايندب ْمُكيِصْوَأ ال : لو ناكو

 ةوهتفذ اشك ءىشك د تملا انام ءءاقبلا رادل ءانفلا تا ف او را

 را اهلك لآوف ومش را ءئشك ةرخألا را 0 راتأوف
 «طَبتْغَأ ةحلصي يذلا هرْفَسِل َدَحَأ ْنَمَف 40 هجر هل ذَحَأ الإ رفَسل ج

 يق هت هل دش عل رف نإ جرخ ْنَمو

 ضْألا عاقب ْنِم َةَعَُب يف ٌةَدَجَس َلَجَو َّرَع ل هلل َدُجْسَي دبع ْنِم ام :لاقو
 1 . تومي َمْوَي ِهيَلَع ثكبو «ةَمايقلا َمْوَي هَل تدهش لإ

3 

 ع 3 2

 يبأ نب ءاطع .حلاص وبأ :لاقيو ءهدمحم وبأ :لاقيو ؛نامثع وبأ لاقيو ءبويأ وبأ وه )١(

 ,ماشلا نكس «يخلبلا يناسارخلا يدزألا ةرسيم :ليقو ءهللآ دبع ملسم يبأ مسآو «ملسم

 .هقيثوت ئلع قفتم رابكلا داّبعلا نيعباتلا نمو «ةرفص يبأ نب بلهملل ئلوم وهو
 .نيسمخ ةنس دلو :ليق

 ثالث ةئس :ليقو ءةثئمو نيثالثو سمخ ةنس سدقملا تيب نفدو لمحف ءاحيرأب ىفوتو

 (ز).١/07784) تاغللاو ءامسألا بيذهت .ةئمو نيثالثو
 (ز).َرادبلا َرادبلا :احولا اًحّرلا :لاقُيو «ةعْرّسلا :اًحّولا (؟)

 (ز). كالهلا نم ةمالّسلا :ُةاجّنلاو ٌءاجّنلا ١)
 م7

 0١1 اهعدجو اهيذع :برحلا أ 0
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 "'(مهدأ نب ميهاربإ)

 ندد رهنب انْرَرَمف .ةئبردنكسالا 1 انجّوخ :راشب نب ميهاربإ لاق

 ميهاربإ ردابف ءانلكأف «ثااسباب ٌتارسك يلوسغلا َفُسوُي مّمو «حيرتْسل انْذَعقف

 كيلُجر َّدَمَق َجَرْخ 7 ًءاملا ٌبرشف ؛'"' ”ءاملا يف دَمَكَب َلاقف ٌرْهَتلا لخدف

 رورشلاو معلا َنِي هيف هيف نحن ام ِكولُملا ةانبأو ُكولُملا ّمِلَع ْول لا
 حالا ُمْوَقلا َبلَط ؛ قلحسإ ابأ اي :ُتلقف قايحلا َماّيأ ٍفويّشلاب ِهِيِلَع انودلاجل

 4مالكلا اذنه ل أ اي ١ : لاقو ٌمّسَبت َميِقَتْسُملا قيرطلا اوؤطخأف ميلا

 0 ًادحأ تيطعأ َتنُك نإ ؛ٌمهَلآ ل لاق
 0 : لاق «قلَقلا َيِبرَضَأ ْدَقَف َكِلَذ ينطعَأف َكِئاَقِل َلْبَ مُهبولق هب
 ينم ا ا هاو : يل لاقو هيدي نيب ينفقَرَف ممول يف راح

 هوة هزتب .يناقل لَم َكِبلُك هب «ب ُنُكْسَي ام كيطعأ نأ ينلأسَت نأ

 ؟هيلإ قاعشأ ِنَم ريغ ىلإ ٌتحُملا م حيرتسي رئْسَي ْلَه ْمَأ ؟هبيبح ريغ ىلإ قاتشملا

 نرلا اهب ىذا امن كيش ىف تياكتان :تَلَقَف

 3 2 لج

- 

 :ليقو «؛يلجعلا قنحسإ ربأ داهزلا ديس فراعلا مامإلا ةودقلا رباج نب ديزي نب روصنم نب مهدأ نب ميهاربإ )١(
 لاملا ريثك هوبأ ناكو :«فارشألا نم ناك ؛ةئملا دودح يف هدلوم ؛ماشلا ليزن يخلبلا يناسارخللا يميمتلا
 :هقوف نم توصب وه اذإ ؛هفكري هسرف ىلع ديصلا ىف يارب انين 0 بئانجلاو بكارملاو مدخلاو
 هتباد نع لزنف ؛ةقافلا مويل دازلاب كيلع :هللأ قا 4ع تقلا شبح وأ ) ؟ثمعلا اذنهام !ميهاربإ اي

 هب فتهف أبنرأ وأ أبلعت راثأ «كولملا ءانبأ نم خلب ةررك نم وه :لاق يريشقلا ةلاسر يفو ءايندلا ضفرو
 هعم امو هسرف هاطعأو ؛هتءابع ذخأف هيبأل ًايعار فداصو ؛لزنف ؟ترمأ اذنهب مأ ؟تقلخ ا!ذئهلأ : فتاه

 ظفحو ؛داصحلا نم لكأي ناكو ؛ماشلا لخدو «ضايع نب ليضفلاو يروثلا بحصو «ةيدابلا لخدو
 (ز).0741/ /10) ءالبنلا مالعأ ربس .رازي هربقو «ةئمو نيتسو نيتنلأ ةنس يفوت «نيتاسبللا

 (ز). ءاملا ىف اهب فرغ يأ (؟)

 (ز) .هب هلأ عينص نيحل هبلق يف ةحار موي دجو امل ءاعدلا اذنهب اعد «مهدأ نب عيه اوه لئاقلاو (7)

 نا



 00 >لبلا قيقش ةقش)

 ل

 : همالك ْنِم
 لخ ءراثلا ُبَحْضَت امك َساَّنلا بحصا :قيقش يل لاق :متاح لاق

 .كقرخَت نأ ْرَذَْحَأَو ءاهَتَعَفْم

 َلِيْحَت نأ ٌفاحَي َوهو ةلْخَن سرع ِلُجَر ٍلْئَمَك ٍنْؤُملا ْلَتَم : قيقش لاقو
 1ر7 مح نأ كلئارخ و ًاكوش َعَرَز ٍلَجَر ٍلْثَمَك تِفانُملا لثَمو ؛ًاكَش

 2ع 2# 2

 )١( يخلبلا يدزألا ميهاربإ ني قيقش يلع وبأ ناسارخ خيش دهازلا مامإلا وه .
 يف ملكت نم لوأو ءمصألا متاح ذاتسأ ناكو ءةقيرطلا هتع ذخأو ءمهدأ نب ميهاربإ بحص
 .ناسارخخ روكب لاوحألا مولع

 ءالبنلا مالعأ ريس .كلذ ريغ :ليقو ءةئمو نيعستو عبرأ ةئس نالوك ةوزغ يف ًاديهش تام

 ) 040717/4يملسلل ةيفوصلا تاقبط رظناو )١١(« نقلملا نبال ءايلوألا تاقبطو )1١7(-)ز(

 (ز) -(لمحت) لدب (دصحت) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 ؟''(مصألا متاح)

 هلَع : عيْرَأ لاصخ ئلع : لاق ؟ِلكَوَتلا يف كرم تيب َمالَع :*ل ليق
 508 نال يلمع نأ تيكلعو .يسفت هب ْتُنْأَمْطَأف قرع هلكأي ال يفز نأ

 تُملعو 5 انأف هَنْعَب ينيتأي َتْوَملا نأ ٌتْمِلَعو ءهيب لوغشَم انأف يِرْيَغ

 .هْنِم يحَتْسُم انأف تنك ْتِيَح ئلاعت هللا نيَع ْنِم ولُخأ ال نأ

 قلاب ُلُْحْدَأو «ةنيككلاب يعْنَأو ءرذألاب موق :لاق ؟يّلَصُم فيك :هل ليِقو
 ء عضاوُتلاب ديا «عوشخلاب مكرأو ركَمتلاو ٍليتْرَتلاب أرُكَأو ةَمظَعلاِب أ

 . يب لقتال نأ فاخأو «ىلاعت هلل ئلإ صالخإلاب اهُمّلَسُأَو «َةنُسلاِب ُهَّلَسُأَو
 ؟تنلدت نونا 1 َْي يل لاقف نس َنيثالث يقيس ىلإ ُتفلَتْخأ :لاقو

 0 "نأ نأ كارد يب لفتشأ ملك يئَر ِدْنِع نم يفذر ٌُثيأر :ُتلقف
 نأ تاو .ىحلاب الإ ين ْمَلَف هب ْتمَلكَت ام ّيَلَع ٍناْثكَي ِنيَكَلَم يب لَكَ

 ئلذأ هَتَبقارم تيأرف «ينطاب لإ ئلاعت ٌبرلاو «يرهاظ لإ َنورظني َقْلَخلا
 هدد انييشم نا هلأ نأ تار «نلحلا ةئرز يع ةتطنسن ةةكفاز
 1 تاجا لاففت خل تادلة 017 قلك

 كْنِم تْرَرَتْحال َكَمالَك بّتكيِل كيلإ َسْلج "”ربَخ َبِحاَص َّنأ ْوَل :َلاقو
 . 9 هئو زرتخت الفأ ئلاعَت هشأ ئيلع ُنْضَرْمُي َكمَدلَكو

 0س اال سلا ممم شلل 7 27ج سس نامي سس سس حيا سس سس حنش يبيح سللا

 قطانلا ظعاولا يخلبلا فسوي نب ناونع نب متاح نئمحرلا دبع وبأ ينابرلا ةودقلا دهازلا وه )1١(

 .ةمألا هذنع نامقل :هل لاقي ناك ءمكحلاو ظعاوملاو دهزلا يف ليلج مالك هل ءمصألا ةمكحلاب

 (ز).(184 )١١/ ءالبنلا مالعأ ريس .نيتئمو نيثالثو عبس ةنس يفوت

 (ز).بسنألا وه هلعلو «ةوفصلا ةفص نم تبثملاو (ربخ) لدب (ريخ) : ئلوألا ةعبطلاو نساحألا ىفو )٠(

 امك بسنتألا وه هلعلو ةوفصلا ةفص نم تيثملاو (هنم) لدب (مهنم) :لوألا ةعبطلاو نساحألا يفو ()

 (ز) .قايلا هيلع لدي
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 َسوْسَوُي نأ ناطيشلا ممَط نم هذ الوالا 12 نو زب عبدأ يل :لاقو

 . مهقاززَأ ْنِم ِءِيَش يف يل
 ناو أ لل اهو ؟لَكَأت ام :لوقي ٌناطيشلاو لإ ا :لاقو

 .ربقلا نَكْسَأو ءَّنَمَكلا ُنَبلاو ءَتْوَملا لك :لوقأف ؟ُنُكْسَ
 ِتَسِيلأ :ُهل ليقف ءِليَللا ئلإ ِمْوَي ةيفاع يِهتْأ : لاق ؟يهّتْشَت ام :هل لبق

 .هيف هللا يصْعأ ال نأ يمْؤَي ةيفاع َّنِإ : لاَ ؟ةيفاع اهلك ُمايَألا

 اذإو «كيلإ ولأ ظن ركذأَف تلمع اذإ : عضاوم ةثالث يف ٌكَسِفَن ُدهَعَت :لاقو
 . كيف ْىلاعت ْشآ َملِع ٌركذأف ٌتَكَس ٌتكَس اذإو «ٌكيلإ ئيلاعت مش ْمْئَس زكذاف تنلكت

 ءيِرْدَص ئلع َدَعقف لَرنو «يسرف ْنَع كرت ينامرَف َكْرُشلا انيقل :َلاقو
 ُهَدْنِع يِبلَق ناك ام ؛يِديَس َّقَحَوَ «يِنَحَبذَيِل نيكس م جّرخأو .يتيخلب َدَحَأو
 نم ٌُءاضَقلا هب ُلَِْي اذام ُهظْنَأ يدّيَس دْيَس َدْنِع يِبلَق ناك امّنِإ ءهنيكس َدْنِعالو

 انأ امّنِإ ءِنْيَعلاَو سأّولا نىلَعَف ءاذنه يَحَبْدَي نأ َيلَع َتِيَصَق ؛يِدْيَس : ُتلَقف

 ينيب ذآ يرْذَص ئلع ٌدِعاق َوُمو يدي ديس ُتلواخُأ انأ انيبف ءٌككلمو كل

 ينَع طَقَسُف ٠ نا اطخأ اكن مُهَسِب َنيملسُملا ٌضْعَب ُهامَر ذإ ؛ يحب

 ةدم ولك وكت نأ الإ وم امق دب وي نب نيكل ُتْذَعأك تق

 . تاهّمألاو ءابآلا ّنِ + [وز ذل اهقمطل بتاج فاو نيه وتقل
 : لاق دي ّحبْنلا نع ء ءهتع لاعت هللا يضر سسنأ ْنَع ٍهِدْنَسِي متاح ْىوَر

 0 رْيَخ رثكي َكَنْيَب َتْلَخَم اذإ ُمُّلَسو رارثألا ٌةَالَص اهّنإف ْئَحّضلا ةَدلَص ّلَصا

 , 376 كتيي
2 2 0 
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 (١'(هيورضخ نب دمحأ)

 لح لاوخت نأ اَّم هاو ع رسرعلا لْؤَح لوجت نأ امإف (ةلاَجَج ثولفلا :لاق
0 

 . نيفراعلا ُهَجَرَد اضدلاو ؛ َنيّرَطصُملا ذاز ُدْيَّصلا :لاقو

 لقت الؤلو ءَةَوُْهْشلا ّنِم ُكلْمُأ ٌقرالو ءَهَلْفَغلا ّنِم لَقنأ م ونال :لاقو
 .ةوْفلا َِ طم للا

 ءىَش ىلإ ٍتافتلالا نَع دَّسلا ٌةّياعر :لاقف ؟ٌلَضْفَأ ٍلامعألا نأ :َلِئْسو
 .هللأ ريغ

 يف َوُمو هيورضخ نب دمحأ َدنِع ًاسلاج ُتنُك : دماح نب دمحم لاق
 0 وو 8 ل

 َنيعستو اسْمَ ُةقدأ ثنك باب كامو انك تكتدت راقت نع لشن ءعّرتلا
 يل نأ «ةواقشلاب وأ «ةَداعّسلاِب ْيِل ُحَتْفْيأ يرذأ ال ةَعاَّسلا يل َحَتْفُي اذ وه هلع

 ا

 هيلإ َرظَنَف هُؤامَرُع ُهَرَضَحو هرانيِد َةَئِمْعْبَس نْيّدلا نم بِكَ َناكو :لاق
 ةفع دخا تلاو ة:لاومألا تايزألا ةققأ :و نوعا َتلَعَج كن مهل : لاقف

 ؟هيورضخ نب دمحأ راد هذله :لاَقو بابلا فاد ىَذَف ( نع دف : ْمُهَتقِيتَو

 .هحْوُر ْتَجَرَح هن ُهْنَع ىَضَقف ءاوُجَرَخف ؟هٌؤامَرُع َنيأ :لاق ءْمَمَن :اولاق

2 2 2 

 .مصألا متاح باحصأ نم يخليلا دماح وبأ ريهشلا ينابرلا ريبكلا دهازلا هيورضخ نب دمحأ )١(

 ةّمه ركأ تيأر اه :يروبايلا صفح وبأ لاق ؛ءناسارخ خياشم ةلج نم وه :يملسلا لاق

 .لكوتلا يف مدق هل .هيورضخ نب دمحأ نم ًالاح قدصأ الو
 (ز).(141/11) ءالبلا مالعأ ريس .نيتئمو نيعيرأ ةنس يفوت

 (رشحلا) : طوطخسملا ةيفوصلا تاقبط خسن ضعبو «ئلوألا ةعبطلاو «نساحملا نساحأ يف (؟)

 .بسنألا وه هلعلو «ةيفوصلا تاقبطو «ةوفصلا ةفص نم تبثملاو (شحلا) لدب

 اتا



 (7(يخلبلا سابعلا نب لضفلا نب دمحم)
 هنع مىلاعت هللأ ىضر

 : هللا همحر ل

 سوفْتلا ّينامأ ( ْنِم '' نْجّسلا يف ٌةَحاّرلا
 امي َنولَمْحَيو نودع كب وُلَمَي ١ل أ نم مالسإلا ٌتاهذ

 ملت: نم 07 َنْوعْمَيَو نمل ال ام َنوُمَلََتي الو نو ال

 فيك «ةّوبّنْلا ٌراثآ ئرّيف "”هتيب ىلإ لِصيِل َرواْمَملا ُمْطْقَي ْنّمِم أمم بَحَعلا

 . ؟لَجَو َوَع ِهّيَر َراثآ ئرَيق ِهِبلَق ىلإ َلِصَيِل ُهاوَهو ُهَسْفَن ْمطَْيال
 .ةرابذإ ُةَمالَع َكِلْذَف ؛اينّدلا ّنِم ٌديِرَتْسَي َديرُحلا تيأر اذإ
 ءَلَمَعلا ٌمَرْخُي ٌرو ؟ملعلا َقْرْرُي : ٍءايشأ ' هثالث :لاقف ةَواَقّشلا ة ةَمالَع ْنَع لِئْسو

 .ْمُهِل ُم ضيا ؟ سلاملا وم ىرارو ؛ّصالخإلا 0 ؟لَمَعلا َقَرْرُيَو

 اهْنَع ضارعإلاو ءِصْقّنلا ِنيعِب اينّذلا ئلإ ُرظّدلا :لاقف ءِدْمُّرلأ ن ٍنَع ٌلِئَسو

 . افُرَشَتو ًافوطَتو ًارّزَمَت
 ْنَم َّنإَف ءاهْنم هَل ديالو اهيف هَل ةجاح ال ْنَم َةَلْزَم م كاست َلِرْنأ :لاقو

 لد كل ل م كل

 َنيعبرأ ُتْرَظَن امو «ئلاعت هللأ رْيَعِل ٌةَوطخ ْةَنَس َنيِعَبْرَأ ُتْوطَخ اه ةلانو
 نيثالث َيَكَلَم لع ُتْيَلْمَأ امو «لاعَت هللأ ّنِم ٌءايَح ُهُنِسْحَتْسَأ ءْيَش يف َةَنَس
0 

0 0 2 

 لقتنأو «هريغو هيورضح نس قف بحص ؛يخلبلا هلأ كي وبأ سايعلا ْن لضفلا ند لمحيمم 001

 (ز).(78١ /5) ةوفصلا ةفص .ةئمثالثو ةرشع مست ةنس اهب يفوتو دنقْرْحْس لإ

 .اندلا : ندسسلاب جاردلا )1

 ىلاعت أ 6-5 يأ 2
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: )01 

 :َليق ولو ءروُدْقَملا يف كسلا :لاق ؟َكوُبَأ ْنَم : عّمطلل َلْبِق ول :لاق
 .نامزحلا :َلاق ؟َككّمَياَغ ام

 ْنَم َبْلَق َّنإف دم ْفَخَتال :لاقف ءِنَألُف ْنِم ٌفاخأ نإ :ٌّلُجَر ُهَل لاقو
 هوست نم دد هنا

 :لاقف «ساّنلا نم يْبَرقُيو «لولاعت هللا نم يَبدَعُي ًائْيَش ينْمَلَع :هل ليقو

 ُكْرَدَك سائلا نم َكُبْيَقُي يذلا امأو ُفتلَأْسَمَف ئلاعت هلأ َنِم َكُبَيَقُي يذلا اَمأ
 .راخت

+ 2 2 

 .ميكحلا :هل لاقيو «قارولا ركب وبأ رمع نب دمحم )١(
 .خلبب ماقأ هنكل قمرت نم هلصأ

 بتكلا هل «يخلبلا رمع نب دمحمو «دهازلا ميهاربإ نب دعس نب دمحمو ءهيورضخ نبأ بحص
 .بادآلاو تالماعملاو تايضايرلا عاونأ يف ةروهشملا

 ,("10/4) نقلملا نبال ءايلوألا تاقبط رظناو )١15/4(« ةوفصلا ةفص .نيتثمو نيعبرأ ةنس ىفوت
 (ز).(511) يملسلل ةيفوصلا تاقبطو

 ا



 (10(يذمرتلا نينسحلا نب يلع نب دمحم)
 هنع مىلاعت هللا ىضر

 : همالك ني
 َكاَفَج نمو ءَكَقَتْوَأ ْدَقَف َكََب ْنَم َّنَأل بلا نم ُلَقْلأ لمح اينُدلا يف سيل

 نَم َّنأ :هانعم) .لهجَأ ةّيبوبُرلا ِتومّنِب َرْهَف «قّيدوبُملا فاصؤأ َلِهَج ْنَم
 ا ترا تل ا

 ٍفِهُجَو يف ُهَنْرُح قفانُملاو دبل يف ُهنْزَحو (ِدهْجَو يف رش نِمّؤَمْلا
 .ِهبْلَق يف ُهْرْشِبو

 مطقنت ال ْنَمِل َكَرْكُش ْلَعْجَاو «َكيلإ وِرَظَن ْنَع ُبيغَتال ْنَمِل َكَبقارُم 5 لعجا

 .هِناطلُسو ِهكَلُم نع ْجْوْخَت ال ْنَمِل كعوضخ ْلَعْجَأو ٌكْنَع ُهُمَحِن

 2 م !ء
 موو ىنز

 ةيفوصلا تاقيط يف ءاجو «ينارعشلا تاقريطو .ةرمصلا ةعص و ءنساحألا ىف اد ا!نكنم (01١)

 نب دمدبه هنلأ كيعت وبأ دهازلا فراعلا لفاحلا مامإلا وهو (نسحلا ند يلع نب لوحيم) :نيمملاو

 . يذهرتاا ميكحلا ريف ني نيسحلا نب يلع

 نينامثو سمح هةلنش اهد ثدحو ( روبأدسمت مدق ء«لئاضؤو تاقاصم هلو ءةقرحمو ةاحر اآذ نأك

 . نسدمو

 ظعاومو مكح هلو «ىالجلا نب ْىيحيو «هيورض#+ نب ددحأ بحمص و ىبثختاا هيأ رت بأ ىفقل

 ا ةلالجاو

 نيتئمو نيسمخو سمخ نيب ام هتافو خيرات يف هوخرؤم برطضاو ءنيعست نم ًاودن هروع ناك

 (ر). 2( /3( مالعألاو )5/1١*21( ءالتخلا مالعأ ريس .ةكمد الدو رع ةينامث لعيد اع ىلإ
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 ''”يبشخنلا بارت وبأ)

 ترصق الإ مارح لإ ََّدَي َّدْمَأ ال نأ ٌدْهَع هللأ َنْيَبو ينْيَب :بارت وبأ لاق
 . هنع يدي

 يف ٌةَعيِقَرلا اهْنَبِحَص ىلاعت هللا ِنَع ضارعإلا ٌبولُقلا ِتَّمِلَأ اذإ :لاقو
 ْ ءايل وألا

 2 د 2

 ("”ىلصوملا يدزألا َنارْمِع نب ئفاعُملا)

 . عرولاو ئوقتلاو ملهلا َعمَج

 . ليللا مايق فرو «ساّئلا نع هؤانغَتسأ نمؤملا ع : لاق

 سا ا - .ِةلْيل ِةَالَص ْنِم لإ ٌبَحَأ ٍدحاو ٍثيِدَح ةّباتك :لاقو

 دع د 4

 .دهارلا يبشخنلا بارت وبأ نيصخ نب دمحم نب ركسع : لاقيو «نيصحلا نب ركسع وه )01(

 .لبنح نب دمحأ نأ دبع يبأ عم اهب عمتجأو «ةرم ريغ دادغب مدقو «ةكم لإ رفسلا ريثك ناك
 ةفصو )716/١11(2 دادغب خيرات .نيتئمو نيعيرأو سمخ ةنس ءعابشلا هتشهن ةيدابلاب يفوت

 (ز).(7/5/٠1١) ةرفصلا

 دوعسم وبأ ءاملعلا ةتوقاي مالسإلا خيش مامإلا ةلبج نب رباج نب ليفن نب نارمع نب ئفاعملا (؟)
 . ظفاحلا يلصوملا يدزألا

 .ةئمو نيرشععو فين ةنس دلو
 ْ . هلثم ٌنويعلا ئرت نأ َّلَف لمعلاو ملعلا ةمئأ نم ناكو
 .كلذ ريغو بذألاو نّبفلاو نّئَّسلاو ٍدْهُّزلا يف ئفاعملا َفَّنَص :دمحم نب ديزي لاق

 (ز).(49 /9) ءالبلا مالعأ ريس .ةثمو نينامثو تس ةنس :ليقو «ةئمو نينامثو عبرأ ةئس يفوت

 "ه6



 (7١(ماشو نب لمحسمم نب حتف)

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 ليلا مَلُظ يفو «يتتئَرغأو يتحَجأ ْبَر :ِلبْللا ٍفَْج يف ُلوُقَي عمش
 .ةعاَس ّحَرْفَيو دعاس يكبي َّمُن ؟ةماركلا وذاه يسْمَرْكَأ ةليِسَو يابف ءيتْسلْجأ

 : ٌتلَقف «ٌنْضِيِرَم ُدَل ّنبأو «ةَئايْرُع ُهَل ةّيِبَّصو حْنَق ئلع ُتلَخَد : فاعُملا لاق

 تح اهْعَد :لاق ؟مِلو :تلق آل :لاق ةيبصلا هلله وْسْكَ تح يل ندا

 يبّصلا لإ ُتْرَّواجتف :لاق ءينمَحَْيَف اهيلَع يرْبَّصو ءاهَض ئلاعت للا ئرب

 : لاقو ِءامّسلا لولإ ُهَسْأَر َمَقَرَف ؟ًائْيَش يهَتْشَت الأ :ُتلَقف ِهِسْأَر َدْنِع ُتْدَمَقَ

 . ءالبلا كنمو ُرْبَّصلا ينم

 3 ءاياوألا دحأ يلصوملا يدزألا حاشو نس 3 ند دق هنامرز دهاز وه 210

 . مهدأ نس ميهاربإ نارقأ نم وطحهو «ئوقتلا يف خسار مد 9 تتاماقمو لإ وجأ هل

 .هنم لقعأ رأ ملأ :نيفاعملا لاق

 .ًادجوتُم ًافاَوَخ ءاكبلا ٌريثك ناكو ءادعاق الإ ماني ال ناكو
 . ريبكلا يلصوملا ع ره اذاهو

 )00 3 5 04 رام) ءالينلا مالعأ 7 سد .٠ ةئمو نيعس و سمح ةئرس : ليقو ءفعمو ارم 24 بدق يفوت
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0006 

 هنع ىلاعت هلأ يضر

 خلطت الآ :هَل ليقف «ْتَيِرَع ّيلصؤملا حتفل آتِْب نأ ينعلَب :ٌرشب لاق
 ايد فراعو اهيزع ىلاعَت لأ ئرَي ئتح اهعدأ ال + لاق ؟اهوشكي نم

 ت 00 لاقو ةلايِع َمَمَج ِءاتّشلا يلايل َناك اذإ َناكو :لاق

 ينتيَرعأو «يلايع تعّوجو ينتعّوجو «يلايع َتْرَففَأو ين ادْرقن قف ؛مُهَّللأ : لاق
 كئايلوأ لنه لَمْ املا ؟َكيِلِإ اهّنلَسوَت َةلْيِسَو تان «يلايع َتيَرغأو
 . ؟َمَوْفَأ َْبَح ؛ْمُهْنِم انأ ْلَهَف «كبابخأو

 ام :اولاقف ءينوّشَع :َلاقف ًامئاص َناكو ِةَمَتَعلا َدْعَب ِهِلْمَأ ئلإ حن َعَجَر
 اندْنع ام :اولاق ؟ةمْلُلا يف ًاسولُج ْمُكَل امق : لاق دب َكيَشَعُن ٌءيَش انَدْنِ

 ءاشع الب ُكَرْثُي يلثم ؟يهلإ :لوقيو حّرفلا ّنِم يكن َلَعَجَف ءهي جرن ٌءْيَش
 . حابّصلا ىلإ يكبي لاز امف ؟ينم تناك ِدَي ّيأب ءجارس الو

 .ةلاخن هب يرتشي مويلا يف سلع 6 ناو

 ىلع ُهَرَنآ نمو «بوبحَملاب ّحَّرَقلا ٌكِلْذ ُهَتَدَو هبلقب َرظَنلا َمادأ ْنَم :َلاقو
 2 ةرضروب اوس اهنف در وهلا فاتا نمو هاي ُهَبُح َكِلْذ ُدَنَدَو ُءاَوَه
 .ميركلا ههَجَو ئلإ رتل كلذ هنو بُيَعلاب هفاخو

 ءهيلإ رشي َماَقْف ٠ مُلَسَق َّلُجَر ًءاجف ءِرشب َدْنِع ُتْنك : :تلصلا نب دمحم لاق
 كردَو 59 ًاربَخ رتشأ :لاقو أمهزد َجّرخأو ءيّعتَمف ءءهمايقل ُتْمَقَف

 يرْذَت :رْشِب يل َلاق ءَّجَرَخ اًملق «يقابلا َلَمَحو ءُلُجَدلا لكأف ءُتْيَرَتْشآ
 1 م ل ا ا مس عمم كاملا ١ قش همس

 ريبكلا يلصوملا حتف ركذ رم دقو ءيلصوملا ديعس نب حتف رصن وبأ دباعلا يلولا دهازلا وه )١(

 . مهرد فصنب أرمتو ًازبخ هفاضأف يفاحلا رشبل ًارئاز دادغب مدق «خياشملا رايك نم امهالكو

 (ز).(١٠147/1) ءالبنلا مالعأ ريس .نيتثئمو نيرشع ةنس يفوت

 (ز).ءاتشلا َدْدَب مهنع َءَرْدَيِل مِهلَع ٌءاقلأ يأ (؟)
 (ز).(ئزجتي) : عمجملا يفو ءيفَتْكَي يأ (أزجتي) :ةوفصلا ةفص يف (0)

 كي



 َدَقِرْعَم هئيبو كنب ْنَكَي ْمَل ُهّنأل :لاق آل :ُتلق ؟ُهل َمايقلا نع َكّمْعََم َمِل _عيوم -
 يرذتو ءاصلاخ هلل لإ كُمايق ٌنوكَي ال ْنأ تدرأَو ؛ يمايقل كمايق 20

 (9 ثمِلْخَعْمَي ماعطلا َبْيَط َّنإ :لاق «آل :ُتلق ؟اذكو اذك رَتْشَأ َكَل تلق اذامل
 َّعَص اذإ ْمُعَدنِع :َلاق آل :ُتلق ؟ىقابلا َلَمَح ّمِل يرْدَتو ءرّكّشلا نصي

 1 .يلصوّملا َحّبَف اذنهو «لّمحل 0 لكَوّتلا

 ْىَلَع ئأَر دقو «دّيع م َمْوَي ّيلصوّملا احتف تيأر : : ىسوم نب ميهاربإ لاق

 اليتحلو لي 0 كرت امْنإ | ؟ميهاربإ 8 : يل لاقف /امحلاو َنلايْطلا ساّثلا

 نومدقُيو ءنِهروهظو مهِنوَطُ ىلع مهئارخ اوقفت ِءالُؤَم أَدَغ دوّدلا هلُكَأَي

 . سيلافم مهر ل

 يدياملا يحاون نم ل ناَخّدلا ْئلإ َدلطََف مجَرو ديعلا تف ف دهسا

 ينابرت يف تر ام يرعش َتِْلَق «مهتيبارت ثماّنلا برق قى 017 0

 هَسأر َر حفر ضم 5 ؛ قافأف هيِلَع ًايشعم اَقَس مث ةدوصملالاو ا

2 

 اينّذلا ٍةّقِزَأ يف يدادرّتو ينزُحو يمَع َلْوَط َتْمِلَع ذَق : لاق ؟ م «ءامّشلا ىلإ

 شاع امف (قافأف هيلع ًاَيْشْعَم ]1 0 ؟بويحملا اهثأ يح“ 0 ىبنم ىّتحف

 . تام ىنح ًاماَتأ لإ

2 0 26 
 : لاَ : 40 داتا م حير مش دقو 4ك ةديحألا ك2يع مود يِزد ىو :ئوريو

 مك ؛ٌُبوبُحَم اي ءينْزَح ٍلْوطب كيلإ ُبََعتأ ينإو . منابع نوُيرعَتْملا برق
 . ثالث َدْعَب َنِفَذَف لمخو ؛ هيلع َيِشْع مث ؟سوُبخَم اينُّدلا ةّقزأ يف ينكرتت

 هعومد اذإف «يكبت هيفك لَم لَك وهو ًامْوَي هيلع تتاح : هباحصأ ضعب لاق

 للاب يتفَلَح َكنأ ًالؤل :َلاق ؟َمَّدلا تيكب ُحْنَقاي هللاب :ُتدقف ٌةَرْفُص اهطلاخ :
 : ٌتلعَف «مانّملا يف ِهَتْوَم َدْمَب احق ثيأرف :لاق آَمَد ُثيكب ؛كنَيْخَأ ام

 (ز).(نأكف) لدب (ناكف) :ةوفصلا ةغص يفو )١(

 )ز (جرخت ٌدَي) :ةوصلا ةفص يفو 6

 رز. 3 ر 0 م0

 (ز)ب ءاوشلا ةجيئار : : كالا (:)

 ال



 : لاق لا لل :تلق «يل َرفَغ :لاق ؟كب هلأ ملص ام

 0 راي ا ا ؛ حف اي :لاقو «ىّبَر

 َمِصَنال نأ آفْوَخ يعومد ئلع بر اي تلق ؟ُهَنيكب مل م ٌءَّدلاف : لاق َكقَح
 ؛ كاَظْفاح ىلإ َدِعَص ْدَقَل ؛يتَّرِعو هلك اذنهب َتْدَرَأ ام ؛ْحْمَف اي :َلاق «يل

 .ةّييِطَح اهيف ام َةَنَس َنيعبرأ َكَُفيِحَصو
 ع

 0000 ةيقر)

 اهيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 َمظْعَأ َكْرُق ْنِم ينئاف ام ناكل هلك َكِياَذَعب يتبَّذَع ول ؛يهنلإ :تلاق
 يف كبح ذل تناك مهلك 3 ةنجملا ٍلْهَأ ميعَنِب يتمم ولو ءِباَذَعلا َنِم يدنع

 7 .رثكأ يبلق
 ٌةَرارَح راثلل ْتْدَجَو امل ٍراَّثلا ىلإ يب مآل ُثحأل ينإ :تلاقو

 .هيُ ممّن ةئجلل ُثدَجَو ام ةئجلا ئلإ يب رم ولو بح عم

 َةَرَداَح َقوُذَي ْنَأ َنيقولخَملا ٌةينابهَر هيِف بلق ئلع ٌمارَح :ثلاقو
 ) يلا

 ِتوُكَلَملا يف تَلاجل اهوكرت هرلو .ئلاعت لأ ِنَع اينّدلاب مُهَبولُق اوُلَئَس

 .دئاوفلا فّرطب مهيلإ تعجّرو
2 2 2 

 (ز).(190 /5) ةرفصلا ةفص .لصوملا لهأ تادباع نم ؛«ةيلصرملا ةدباعلا ةيقر )١(

 .ئلاعت هلأ ةينابهرب ءىلتمملا بلقلا الإ ناميإلا ةوالح قوذي الف يأ (؟)
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 ١ 1١ ةقفا

 ِكياهبإ ُرْفَّظ طْقْسَي :اهّل ليقف ءْتَكَِضَن اهياهبإ ْدْفُظ ٌطَقَسَف ءْتَرَزَع
 . هِعَجَو ةَرارَم يبلق نع تلازأ هباوث ةوالَح ْنِإ :تلاقذ ؟نيكَحضتن

 2 7 د

 ىلع 2 : ثلاق ةقباو يتأرمأ ينئثدَح : يراوحلا يبأ نب دمحأ لاق

 ا , ماام َنيرذت لَه : ْتَلاَقَف 6 ةهار : :اهل لاقي ٍلصْؤوُملاب قئاع ب ٍتحخأ

 - :ْتلاق آل :ُتْلَق 64: ءارعشلا] * ميلم بقي هلل قأ نم الإ » : هلوق

 لاق ءَلَجَو ْرَع رثأ ريغ ''”2ئش بف هْبِف َسْيِلو لجو َّنَع هللأ لقلي يذلا : للا

 . ءايبثألا مالك اذنه ؟ ةيهادلا مالك اذنه 0 : لاقف ناميلُس ابأ تا

 )١( ةوفصلا ةغص .لصوملا لهأ نم ةدماع ةقمفوم :لاقيو .ةقفاوم )١15١/5(.)ز(

 (ز).(97/4١) ةوفصلا ةغفص .لصوملا لهأ نم ةيهار (؟)

 (ز).ةوغصلا ةفص نم تيثملاو «نئلوألا ةعبطلاو نساحألا نم طقس نيسوقلا نيبام (ا)

 نم تبئملاو «(ءيش هيف سيلو) لدب (ءيش هبلق يف سيلو) :لوألا ةعبطلاو نساجألا يف (4)
 (ز).بسنألا وه هلعلو قوغصلا ةفص
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 : .+) ١(
 (نارهم نب نوميم)
 هنع ئىلاعت هللأ ىضر

 ئصع اذإف 0 بْنَ لَك يف كولمملا برطتال : لاق

 هئيَبو َكنبَي َبَنْذَآ يتلا ٌبونُّلا ؛ ركَذو .للأ ةّيصْعَم ىلع هْيقاعف

 نو لطم ؟نئات خر * : نيلَجَر ٍدَحَأل الإ اينّدلا يف َرْيَخ ال :لاقو
 . تاجرّدلا

 بات نإف ءَءادوَس ةَتْكْنِب هلق َ تكن ًابْيَذ َبنْذَأ اذإ َدْيَعلا َّنِإ :لاقو
 ناطيشلا هناي ام قاْرِملا لكم ولم ٍنمْؤُملا َبْلَق ئرتق ءويلَق ْنِم ْتَيِحُم
 تكن ذأ املك دنا :توندلا يف بانت يذلا اًمأو 0""”ةَرَصِن ا الإ ةيحان نم

 ناظيشلا ضلت ذلف دوش لح هبلَق يف تكي ُلاَرَي الق «ةداوس هنن هبلق يف

 .هيتأي يح نم
 ةبَساحُم نم ٌّدَشَأ ُهَسْفَل بساحُي ئتح 0 نوكيال : لاقو

 ةم أ كلذ ٍلالَح نأ ؟همبلَم َنبأ نمو ؟همعطم َنْب أ ْنِم َملْعَي تح ءوكيرش

 . ؟مارخ

 0 2 ناسا هلأ ”كذف :ناركذ ”كّذلاو «نارّئص ُْيِصلا :لاقو

 ةبيصُملا دنع ُرْبَصلاَو فيصاعَم ْنِم ِهيلَع ٌفرْشُت امدنع ئلاعت هللآ َركْذَت نأ ُهْنِ

 نإو ّلَجَو رع هللأ ةعاط نم ةركت اه ولع كفل ةكصت مب نأ هِي لّضْنأو ٌِنَسَح

 .كِيلَع لقت

 ومس ع

 ب 2 2

 .يفرلا يرزجلا بريأ ويأ اهيتفمو ةريزجلا ملاع ةجحلا مامإلا نارهم نب نوميه )١(

 .ةقرلا نكس مث ءاهب أشنف ؛ةفوكلاب ةيواعم نب رصن ينب نم ةأرمأ هتقتعأ

 .نيعبرأ ةنس هنع ْئلاعت هلأ يضر يلع توم ماع هدلوم : : ليف

 (ز).(/١1/هز ءالبنلا مالعأ ريس . .ةئمو ةرشع عبس ةنس :ليقو «ةئمو ةرشع تس ةنس يفوت

 .ىلاعت هلأ رونب رظني نمؤملا نأل ؛ناطيشلا رصبأ الإ يأ (؟)

51١ 



 ١١ يقرلا واحس | وبأ راصقلا دواد نب ميهأربإ)

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 يا ف لج ع ىلا ل دلا م< 2 1

 .موهؤم لك ْنع اجراخ لجو رع بلا تابثإ ةفرعملا
 .ْتفْعض دق رئاصتلا َراونأ ّنكللو ءةَحوُتْمُم ٌنيعألاو «ةرهاظ ةّردقلا هادو م < ا فد مهر رود ري

 ئلع ّيوق ْنَم ٍقلخلا ئوقأو ءوِتاوهُش َدَر نع فْعض ْنَم قلخلا ُفَعِض
 هدر

 ا 5 َ ُْ 4 عا نم نتا كي نع م

 . نْغَتْسَأ ثيح ْنم َرَقَتْفَأ ىفاكلا ريَغب نيفّتكأ نَم :لاقو

 :لوقَي أشنأف ؟ هّبح ثحملا يِدْبُي لَه :ٌلِئْسَو
 ٌفِرْذَي َرْهَّدلا اهْعْمَد ٍنِيَع نامثكي ْمكل ْنَمَف ٍناَسْللا ٍنامّْنِكِب كْرِفظ 6 هس يبه يل نو 9 - 000 2 0 َ 8 5 3 28

 م ا ند هى ل

2 2 9 

 ( 21١يترلا راصقلا قحسإ ودأ دواد 0 موهاربإ :

 ءرّمع ءالجلا نبأو «دينجلا نارقأ نم .ماشلا حياشم ةلج نم دواد نب ميهاربإ : يِمْلُسلا لاق

 .هلهأل احم هيف ًادّرُجُم رقفلل ًامزالم ناكو ءماشلا خياشم رثكأ هَبحّصو

 ةوفصلا ةفمص .ةئمث'الكو نيرشعو ةةنس هئيش يفوت )4//ا١15(.)ز(
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 '”يشرجلا دوسألا نب ديزي)

 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 ةيواعُم َدَمَق املف َنوُقْسَتْسَي َقْشَمِد ٌلهأو ةيواعم َجَرَخَف 2 "”ءاّشلا ٍتطَحَش
 أ ءَّْطَحَتَي َلَبقأَف (ُكماَّتلا ةاداتف ؟دوسألا نب ديري َنْيأ : لاق رَبْنملا ىلع
 ةيواعم لاقف ٍفيلْجِر َدْنِع َدَعَقَ َرَبَْملا َدِعَّصق هْنَع ئلاعت هلل َيِضَر ةيواعَم

 هلل ءانِلَضْفأو انرَْخ مَْيلا كيل عشت ان ؛مُهللَأ :هنَع ئلاعت هلأ َيِضَر
 عَقَرَف ناك شأ ايلإ َكيِدَي عفزأ ديزي اي ءدوسألا نب َديِزَيِب َكيِلإ عفش ان

 ا اهّنأك بدرعا يف ياخ تراث نأ "”كشُو [ ناك اذ ثرمانلا مم مفرد ةَيَدَي

 . مُهلِزانَم َنوغلْبَي ال ٌُنِماَّثلا داك ئتح اوَقُسَق حب اهل ْتِّيَهَو
 جرح «سيق ّنْب ٌلاحملا ِساّتلا ةلعر «نشنري طخف قناثلا تاهو

 ثالث 0-0 ل ةزوسألا ند ١ كيري نا :لاقف ( يِقْسَتْسي نمانلاَب

 :لاق مْ هيدي مك م 0 «ٌماق ألا يملك مَمْسَي ناك ْنِإ هيلَع ُتْمَرَع : لاق

 ٌنوضوُحَي ْمّسو ُساّنلا َفرَصنأ ء«مهِقْسأف كيلإ اوبرقت َكَدابع نإ بر اي مه آلآ

 . كاَحّضلا َلِيُق ئتح ةعمج ْتَنَأ اًمف ُْنِم ينحرف ينَرَهَش دق َءُهّللآ : لاقف «َءاملا

2 * 2 

 ؛نيدبز ةيرقب ةطوغلاب نكسي ناك ماشلاب نيعباتلا ةداس نم دوسألا وبأ يشرجلا دوسالا نب ديزي )١(
 (ز).(75/4١) ءالبنلا 0 .يقرش باب لخادب راد هلو دو يبنلا ةايح يف ملسأ

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تبثملاو ؛(ماشلا) لدب (ءامسلا) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يفو (1)
 . عرسأ يأ :كشثوأ (0)
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 3 '(عقام نب , رابحألا يبقك)

 : همالك نم

 ُلَجَر ئطغأ امو ءٌَّدِش هيلع ٌءالَبلا ٌداز الإ «ءئلاعت هللأ ئلع دْبَع مّرَك ام
 ل 3 د 0 ا

 .هقرر نم هل بسح

 َلْوَح آَيِوَد «ُرَبْكأ هللاو ذأ الإ هللإ الو شٌدْمَحلاو رش َناحبشا ل َّنإ
 نئازخلا يف حلاّصلا لمعلاو  نهبحاصي نكي شررعلا

 . ءامّسلا يف َدَقَتْسَي ليتح ؛ ضْألا يف ان بَل قس ام
 هللا َّنأل يباع ِنِمْوُم فلأ ةَنِم نم هدودنُجو َسسيلبإ ىلع ُدْشَأ ٌملاع ٌنيْؤُم 2

 بارتلا نب اج بع ىلاعت

 ّيلإ ٍتَحَأ ؛يت يجو ىلع يعومش ليق ئتح ئلاعت هلأ ةْشَخ ني يعبأ نا
 ةيشش نم دبع 'يكب اه ؟ هديب بْعك 0 يذلاو مذ يذوب ندا نأ

 دوعَي 0 ادبأ ٌراثلا هَّسَمَت ضرألا ْن ىلإ هعومد 7 ٌةَرطَق عفت يت 'بد ليلاعت 5

 الرادود ناوي فاح وت رق ضررا ىلإ ا الا” ادق

 امك هبولذ ْنِم ّجَرَخ ؛ هُفِرْعَي ّدَحَأ هاري ال ُْتْيَح َةَلْيَل ئلاعت ل : َدّيَعَت نم

 .هتليل نم جي

 . هقلخ َوُه يذلا هقلخ لإ ُدوُحَي مّن ًامْوَي َنيعبرأ /ولإ ُقّلَكَتُملا

 يذ لآ نم ريمح نم نميلا لهأ نم ناك مرضخم «يريمحلا قنحصسإ وبأ عئام نب رابحألا بعك )١(

 ماشلا ْئلإ جرخ مث «ةنيدعلا مدقو «هنع هللا يضر رّدع ةفالخ يف ماسأت ًايدوهب ناكو «نيعر
 مع نكس
 .ةئملا ئاع داز دقو «نيئالثو عبرأ ةنس :ليقو «نامثع ةفالخ رخآ يف نيثالثو نبتث ةنس نصدحمب يفوت

 ةباصإلاو )7١7/4(. ةوفصلا ةفصو «(459- 478/4) بيذهتلا بيذهت نم راصتخاب ها
 )١611/0(.))(
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 .مهتوبُب يف ليّللا يف َنوُلَصُب نيذلا ىلإ ِء ءامّسلا ّنِم َنورظْنَي ةكئالملا َّنِإ
 . ءامّسلا موجن لإ | :5أ تورطت امك

 ٍلَخَدَي ملو ٠ امُهُدَحَأ َلَخَدَ ءٍدِجَسَملا بايب افقّوف ِنالْجَر َءاج :لاقو

 يلاعت هلل نئحزأت (هتيصع ذقو ئلاعت هلأ تي َلْخْدَي ال يلثم :لاقو هلا

 .هِسْفَن ىلع '''هئاريزاب ًاقيّدِص هُئلَعَج د نإ :َليئارسإ يب ءايبنأ نم يبن ئلإ

2 2 2 

 (؟)(دثرم نب ديزي)

 هنع ئىلاعت هللأ يضر

 نييَدَعَرَت ذه لجو رع هلآ نإ : لاق ؟ٌُبفِجَت ال َكِنْيَع ئرأ يل ام :هل لبق

 © ِيَتجْسَي ال ْنأ ينْدَعاوَتَي مل ْوَل هللاو ءِراَثلا يف يننُجْسَي نأ هُتْيَصَع انأ نإ
 .نْيَع يل َفجتال نأ اَيِرَح ُثنكَل ٍماَمَحلا يف الإ

 ًافْغَو دخأو ناهتلتو ٌةَوْرَف سلف كلو نأ كلملا دبع نب ديلولا ٌدارأو

 مكاو فاوسالا ىلا ىلا لذخو ءلغتالو ٍةوُسْنلَق الب جَّرَخو 7 اقدرعو
 . ةكرتق ٠ ءطلتخأ دق ان ا

2 4 

 ا

 م

 0 ما

 (ز).ءيّتلاب ُنواهَّتلا :ءارزإلاو «(هسفن ئلع هئارزإب) :ةوفصلا ةفص يفو «هراقتْحاب يأ )١(

 .ماشلا لهأ داّيع نم نامئع وبأ :ليقو ؛«ينادمهلا نئمحرلا دبع وبأ دئرم نب ديزي («5)

 . ليج نب ذاعم باحصأ نم ناك

 (ز).(017/0) تاقثلا . بارشلاو ماعطلا نم كلذ هعنم ئتح ءاكبلا ريثك ناكو

 (ز).(يننجسي ال نأ) لدب (يننجسي نأ) : عمجملاو «ةوفصلا ةفص يفو )م

 . مظعلا :ءارلا نوكسي قرعلا (5)

 5م



 ©7(ينالوخلا ملسم وبأ)

 وبأ :مُهْنِم َنيعباتلا نم هي ةيئامث لإ ده دهرا ئهتنا ٍدئرم نب ةمقلع لاق

 7-0 ذأ نم ِءيَش يف ملكتي ادحأ ئلاجُي ن 5 ي مل ةنإف يئالوخلا ملسم
0 

 ا َمِدَق 1 مهضنَ اذإو معلا 2 نياعت هللأ ركذ ىلع 0

 َناَحْيُس :لاقو مهيلإ َرظنَف «يمالُع تروج رخآ لاقو ءاذكوا اذك ٌباصأف

 َتَعَبْلاَف لباد ريع رم ٌهَباصأ لج مك كو 007 ام نوُردتأ ؟ هلل

 اذله كلي رع تيبلا اذنه تلَخَد 3 :لاقف نيَميظع نيعا رصمب وه اذإف

 اونوُكت نأ اوُجْرَأ انأو ْمُكيلإ ُتْسَلَج !هَل فْقَس ال ُثيبلا اذإف َلَخَدَف ُنطَملا
 ايد تاما 2 اذإف ءرّيمخو ٍركذ لع

 ْمُهلامعأ ْتَيِقَب ا وارتعم ةاقالغأ يأ :ةروخ ا لف ا" ِرَخ ىلع َفقَو اذإ ناك

 . يتلا بط ْنِم ُنَوْهَأ ةئيطحلا كَ ؛ مدآ نب أ «ةئيطعملا ٍتّيقيو فَوُهَحْلا ٍتَعَطَقْنأ

 ًارامج و ٌتَبكَر ُدَقل ع كا اينّذلا نم ع تعا ام :لاقو
 و

 رت هه 0 سس م

 : لو اا : لاق ورا ير تتر لا

 تدم سرع م ل” -
 . ينع يّرسف * لاق هتعالط

 .كلذ ريغ :ليقو «بوث نب هللأ دبع همسأو ءرصحلا دهازو نيعباتلا ديس ينارادلا ينالوخلا ماسم وبأ )1١(

 .قيدصلا ةفالخ يف ةنيدملا لخدف 56 يبنلا مايأ يف ملسأ دقو «نميلا نم مدق
 . نيتسو ريشا ةاس يفوت

 (ز).(ا//4) ءالبنلا مالعأ ريس .ملعأ هللاو «ينالوخلا ملسم يبأ ربق هنإ :لاقب رازي ربق ايرادبو

 (ز) ..بارخللا ماضوم يأ 230

 (ز).(يل َيِبَأف) لدب (يل يلو :ةوفصلا ةفص ىفو ()
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 «باوّدلا َنِم م طؤّسلاب ئىلوأ انأ * لوقو هِدِجحْسَم يف أطْوَس 02

 : نايبصلا هل لاق امير 0 أ بروم سس 0 ةلَخد اذإف

5 
 ا ةهوذخاي

2# 3 2 

 '"ةيواعم نب ديزي نب نمحرلا دبع)

 0 ا اع جا

 ضوخ يف م مك ل لو كغ كأن َكَعَم تلو

 2# منا

 ضعي هيلع لخدف لاب "رش نأك راص لوتح ةدابعلا يف دهتج 3 ؛ نيعارذ

 : لاق معن :٠ لاق ؟هنع ينفدصَت ءيَش ْنَع َكَلأْسأ : لئاقلل لاقف همت :ّتاعف هِلْمَأ

 ا آل ّمُهَللأ :لاق ؟تْوّملل اهاَضْدَيَأ اهيلَع تن | يتلا َكِلاح ْنَع ينرخأ
 نأ اا مم مج لحي

 ثمأتكأ : : لاق كلذ ناز تخصترا ام : لاق ؟اهنم ٍلاقتنأ ىلع يف

 (ز).ةدايعلا يف َنَّصَق وأ َفْعَض اذإ يأ ءٌففْمَّصلا :ٌةَرْْفلا )١(
 (ز) . ترض يأ : 00

 .داّبعلا ءايقتألا نم ناك «يومألا نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي نب نئمحرلا دبع (29)
 :دياع مهلك شيرق نم نلمحرلا داّبع :ييالغلا لضفملا لاق
 .نايفس يبأ ني دايز نب نئمحرلا دبع

 ..فيلولا نب , دلاخخ نب نامحرلا ديع

 .نامثع نب نابأ نب نئمحرلا دع

 .ةيواعم نب ديزي نب نامحرلا دبع
 (ز).(808 /1؟) ةعستلا بتك لاجر ةعوسوم رظناو «(19/6) ءالبلا مالعأ ريس . . ةئم ةنس يفوت

 :تلحلا كيلا : ٌرْشلا )0(

١ 11/ 



 ءاقَأ ام لاح :لاق هل َهُهّللآ :َلاق ؟اهيَلَع َتْنَأ يتلا َكِلاح ئلع ُتْوَملا َكِتَأَ
 . اهيلَع ٌلقاع

 ني نن 3

 (7١يعالكلا نادْعَم نب دلاخ)
 هنع ىلاعت هللا ىضر

 َرْمَأ امهب ُرِصْبُي ِهِهْجَو يف ِنانيَع : نبع ٌعَبَْأ هلو الإ ِدْيَ ْنِم ام :لاق

 دبع ئلاعت 21 دارأ أادإف ةّرخآلا َرْم أ امهب ا ل , هبل يي نانيعو ءاينُدلا

 7 امهو ءبّيعلاِ دعو ام امهب ٌرِصْيَيِف ع ف نيتللا ؛ هيي سف ا ار

 4 01 وهام ىلع ُهَكَرَت َكِلُْذ َريَغ ِدْيَعِب 2 اذإو ءبّْيَملاب ُبْيعلا 2
 .114 :دمحم] «آَهذاَمْمَأ وأم [َءرأ# ارم

 نب 2 2

 )١( يصمحلا يعالكلا هللأ دبع وبأ ماشلا لهأ خيش مامإلا برك يبأ نب نادعم نب كلاش .
 نم دودعم وهو ٠ .هقفلا ةمئأ

 .هل ةبيع هدنع ايندلا ركذي منهنم داحأ راقي مل دعت اذإ ناكو

 (ز).(0173/4) ءالبنلا مالعأ ريس ,ةثمو ثالث ةنرس ءمئاص وهو ين

 )١( (ز).بسنألا وه هاعلو ءةوغصلا ةفص نم تبثملاو ؛(رصبيف) نساحألاو نئلوألا ةعيطلا ىفو

 ) )1.بلقلا يف نيتالا نينيعلا : : ينعي 0 ِّ ايه 0 وق

 (ز) .(لمأف) لدب (َنُمآَذ) :ةوغصلا ةفص يفو (؛)
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3 5 010 
 (ايركز يبأ نب هللا دبع)

 ل منقست نأ لب َةنَس ّنيرشع يناسل ثجلاع :لاق

 لاعت هللأ 0 نإ: لوقت ءًدَحأ هجم يف ُباَتْغَي ًادحأ مِدَيال ناكو

 . مكانكرت س 0 ترك نإو : مُكاَنَعأ

 َضبَْأ نأ وأ ئيلاعُت لأ ٍةَعاط يف ٍةَنَس ةنم َرّمَعَأ نأ َنيب تريح وَ :لاقو

 قلع هلوسّرو «ّلَجَو رع هللأ ىلإ اف 6 نأ ثءتحال هلله يتعاس 00

 .هدابع ْنِم نيَحلاّصْلا ئلإو
 34 دبع 2

 © 16 نب لالب)

 : همالك نم

 2 سو كالو ل 1 ءءء م هس. 0 0” 2

 ترض ُدَّيْعَت يلف ْتَرهَظ اذإو ءاهلهأ الإ َرِضَن مل تّيفخأ اذإ ةئيطخلا َّنإ

 ةّماعلا

 .ديزي نب سايإ ايركز يبأ مسأو «يماشلا ئيحب وبأ يعازخلا ايركز يبأ نب ههأ دبع )١(
 .لوحكم نارقأ نم قشمد لهأ ءاهقف نم هللأ ديع ناكو «سايإ نب ديز :ليقو
 (ز).(18/5١5) بيذهتلا بيذهت .ةثمو ة ةرشع عيس ةنس يفوت

 . قشمد لهأ خيش يقشمدلا ورمع وبأ ظعاولا ينابرلا مامإلا ينوكسلا ميمت نب دعس نب لالب (؟)

 . ةماعلل ًاعافت هسا لس تدع ا كر

 ةليلو موي لك هل ناك .هيلع يوق ًادحأ عمسن مل ءيش ئلع ةدابعلا نم ناك :يعازوألا لاق

 .يرصبلا نسحلاب ههيشي مهضعبو .يلجعلا دمحأ هقثو ؛ةعكر فلأ
 ماشلا لهأ ءىراق ناكو «قارعلاب يرصبلا نسحلاك ماشلا لهأل ناك :يرصتلا ةعرز وبأ لاق

 .تروصلا ريهج

 (ز).(99 /0) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو ةرشعو فينا ةنس يفوت

 الا



 ُهَفَقوُي ليتح ةفيحّصلا ّنِم اه اهوجمي ال نكلو ًاعيمج 0 نإ

 0 غ ُكاَكيَس كاسيو :ٌقيانسَح قو

 رم مذ 0
 املك خأ نم كل ٌريَح ؛ئلاعت رثلأ َنِم َكظَحب َكَرَكَذ َكيِقل هل امّلُك كل ْعأ

 . "7 ةرانيد َكفَك يف ْعَضَو َكِيَ

 اا :ََئيطَحسلا رَّمِص ىلإ رظنَتال

 َنوُملْطَيَف هب ,مكل َلُفكَتام اًمأو َنوُمّيِضَتُف هب ئلاعت اهلل مكلكَو ام يَ
 ام شأ َةَمْحَر َنوُجْرَت امك ؟هل ْمُتقِلَخ اَمَع . ليو ءاينُدلا بلط يف ٍلوَقُع 3
 خل

 3 لىلاعت هللأ باذع نم ا كلذكف ءَّلَجَو ّرَغ هلل ةعاط ْنِم نوُدّوَ

 . هيصاعم ْنم َنوُكَهَت

 ال ٍلاوَز راد يفو ّ 1 مايأال راصق ماي يف نو 2 رولا

 ىلع لمي | نمو ّ 1 باو و اك يللا ١ ”ماقُم راد

 0 َلُجَقُت مكلامغأ ْنِم اعيش َّنأ هك ريخُم | ا لَم ؛ّنَحَتُي الف نيقيلا

 . ؟مكَل َرِفُغ ْةَكِلامْعَأ ْنِم ًائْيَش وأ 0
2 2 2 

 () . ةلممغ يأ )010

 .«عمجملاو ؛ةوفصلا ةغفص نم تبئملاو ؛(نوبخم) لدب (لوبقم) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يفو (؟)

 (ز).بسنألا وه هلحأو «؛بكاوكلاو

 . كس 9 0 هنأ دا رحلا (9)

 (ز).(ٍلاوط ماَيَأل) :ةوغصلا ةغص يفو (:)
 (ز).(ماقُم رادل) :ةوفصلا ةفص يفو (0)

 (ز).(ميعن رادل بصن راد يفو) :ةوفصلا ةفص يفو (1)

7 



 (17!(ٌةيطع نب ناحل )

 هيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 . .ةمايقلا موي مايق لوم ِيَع نوه ليلك َمايق لاطأ

 امج ادا اق م ملاطلاب مالا لات آب :لاقو

 0 ُر هناحبُّس هنأ :ينعي)
 مث مهنورداصيو مهنوبقاعيف ةيعرلا ةأصع ىلع 0 2 اطل ام لثم

 :(اعيمجخ نيمولظملاو نيملاظلا ؛ يطجلا بذعي

 اعط تالت اهتكا 0 فق ل ةَكيَس ليغ 3 دبعلا َّنِإ 0

 ناََمُجَرو دا يل الب ددرتخ ىف تغسل لا هلق ني ةعمجلا

 . "”(كَوَسَتَي :ينعي) .امهيف ّنَتْسَي ال ِةَعَكَر َنيعِبَس ْنِم ريح ٌدْبَعلا امهيف ّنَتْسَي
 ن * 2

 .يقشمدلا مهالوم ىبراحملا ركب وبأ ةجحلا مامإلا ةيطع نب ناسح )١(

 .ةيطع نب ناسح نم ريخلا يف المع رثكأ ًآدحأ تيأر ام :يعازوألا لاق
 .توريب لهأ نم ناسح ناك :ليقو

 2 .2155/6) ءاليثلا مالعأ ريس . ةئمو نيثدأث ةنس دودج ىلإ تاسح- يفب

 هج رتخأ .«كاوس ريغب ةالص نيعبس نم ريخ كاوسب ةالصاا : ةشئاع نع ثيدح بايلا اذاه يفو )032

 .دانسإلا يوق هنإ :لاقو ًاعوفرم )078/١)١1١( ئربكلا ننسلا يف يقهيبلا

 )١١1(. عييدلا نبال بيطلا زييمت يف اذك .هنالطيب لاق نيعم نيأو ءةفيعض دهاوش هلو
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 (77(يناراّذلا ناميلس وبأ)
 هنع ئلاعت هللأ يضر

 : همالك نم

 ةرخآلاو اينُدلا يف ريَخ ّلك ٌلْصأو «ٌغِوُجلا ةرخآلا ٌحاتفمو ءمَبشلا اينّدلا حاتم
 فن ل كو فحل ْنَم اينُذلا يطعُي ئلاعت هللأ َّنِإو «ئلاعَت هلأ َّنِم فوخلا
 عدأ نألو ةصاخ خا و الإ هيطخُي ال ر.ةرخدم نئازخ يف ةدنع . عوجلا نو

 .هرخآ لإ ليلا لَو ْنِم موق اهلكآ نأ ْنِم ّىلإ ٌتَحَ مق يئاشع نم

 . موؤشُم كيلع َوُهَف ٍدلَو وأ ٍلام وأ ٍلْمأ ْنِم ئلاعت هلآ ِنَع َكَلَمَش ام لك

 ْمُهَرَجَحل , هيلع اومرك ولو يَِلَع مهئاوهل هاصَع ْنَم ئلاعت هللا ْيَّصَع 0
 م

 . عّرْسأ ميلا ةيوقحلا تناك بلَقلا ةلزنم ْتَمَقَ هر 0

 ْتَيوَرو تعبش ث اذإو غقَرَو ُتلَقلا افص تلعَو تعاج اذإ َسفتلا نإ

 ٍه ر .بلقلا ّيمع

 يّنَأو ءّربلا هوجو يف اهُمِفْنَأ اهرخآ لإ ايندلا ِلَوَأ نم يل ّنأ يئرسَيام
 . يع قرط لا هللأ نم 0

 0 ل ينتاج من ٍةَمفَل يف اهلك ايدل نأ ىل

 يف اينّدلا ٍتّناك اذإو ءاهُمِحاَرُت اينّدلا ٍتءاج ِبْلَقلا يف ٌهرخآلا تناك اذإ
 كيل اهذلازب ديرك ةزهكلا ّنأل قكحكلا يفعل مل بلقلا

 . عوُدُحَم وهف ئىلاعت هلأ ٌفاحَي ال 4 هللاب هظ ةرسخس نم

 :ليقو «دمحأ ني نئمحرلا دبع ناميلس وبأ رصعلا دهاز ريبكلا مامإلا يناراذلا ناميلس وبأ )١(

 ةيرق ايراد ْئلإ ةبسن ينارادلاو «ينارادلا يسنعلا ركسع نبأ :ليقو ءةيطع َنِب نادمدرلا دبع

 .ةئمو نيعب رألا دودح ئل دلو «قمد ئرق نم

 (ز).(١1871/1) ءالبنلا مالعأ ريس .نيتئمو ةرشع سمخ ةئس :ليقو «نيتنمو سود ةنس يفوتو
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 ذل ْنِم ُهَْفَرَر ام يدْبَع ْبلْسا : ؛ئقت :كَع ليربج ىلإ ئلاعت هللأ يحوُي
 .ًادبأ هيلإ اهّدُكَت الف اهُدَقَتفَي ل إو هيِلَع اهَّدْوَم اهَدَقَتْمَأ نإف يتعاط

 ًالالَح اهيف ُدَمَتَي «ئنفت ْنأ ىلإ ْتَقِلُح ذنُم ُهَل اينّدلا َّنأ ؛لقاعلا ُُسّياَم
 نيكف ةذحاو ١ ةعاس ٌلَجسو رع , هللأ نع ّبجح هّنأو .ةمايقلا َمْوَي هنع نع لآن ال

 . ؟ةّرخآلا ماّيَأو ابنّدلا َماَّيأ بجح ْنَمِب

 ٍةَعاطلا نم هتاف اميف َةَّذَل ىلع الإ هِرُمُْع نم ّيقب ةب اميف لقاعلا ِكبَي مل ل /

 . توُكَي نهتح يي نأ هَل يبي ناك . ىضم اميف
 اهم َلاز ام ءهِيَئيِطَح ْنِم هَل َمَمْنَأ َناك طق ًالممت ْكْدِلَع ٌدواد َلِمََع ام

 هّبَرِي قحل ئتح ًابراه ًافئاخ
 ها نورت اهو يعل اا الإ اوُدَهاَج الو اوُطَتاَر الو اوُشَح ام

 .ِتَْبلا يف الإ هب هب ْمُهنُيْعأ

 . هيلع ردك َرَّدَك نمو ل يقص َفَص ْنَم
 يف ءىفوك ِهِلْيل يف َنَسْحأ ْنَمو ههِلْيَل يف ءىفوُك هراهت يف َنّسْحأ ْنَم

 مرد "أو ٍىِبلَق نم اهب ئلاعت هلل َبَهَذ ٍةَوْهَش كلر يف قَّدَص نمو هراهن

 .هل ثكرت ٍةَوهَشب الق بّذَعُي نأ نم :

 َكِيَفيغَرب ادن نكلو كل فَي كئريغو َكُيَمدَف ٌففنّصت نأ ةدايعلا سيل

 , .ًائيش هيطخُي اناسنإ موي بابلا عر مقوي بلَق يف َرْيَخ الو ءدّبعَتَمن امُهْدرحآف

 *َّن الف ُدرُجَّسلا كل ذل اذإو دست الو عكرت الف : ةءارقلا َكل تذل اذإ

 . هيف كل ُحَتْمُي يذلا َرْمألا مّرلا أَرْقَت الو

 .ناصقت يف َوُهَف ؛هِسْمَأ َلْثِم ُهْمْوَي َناك ْنَم

 ٌشغ يلع تناك ؛ متين َلْصَأ نأ لإ 7 اعْلَبو ّسيلبإ نم َيِتَأ نم  ينأام

 لع نيرا قع دنا نراع انا ؛مهبولق يف ناك يذلا ٌشْغلا ئلإ اوُعَجَرَ
 :فاقإ لقول نديعي نع

 (ز).نيناعنكلا نم روعام نب ماعلب وه (1)
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 ماودب ٠ باقلا َرْون > ثلختشساو «فّؤخلا لهآ ةَسْلاَجُمِب بلقلا هَ ةقرل لضّرعَت

 قْدَّصلاو صالخإلاب ئلاعَت ل نيرو كوم ِةَملاُمب سيلبإ نم روحت «نّرحلا
 «بِضُخلا دك ةَوَق الو ؛ىوهلا ةَلاَخُمَك َلْقَعالو ةَمالَسلا بلطَك َلَمعالو

 ءِلَمألا رَصِقع دهرا ؛بوُدللا ّنِم ةيفاعلاك مْ ءن الو « سلا ةقرْغَمك ةقرغمالو
 ءعمّطلاك ؛ لذالو ءِسْمّنلا ٍةَدَماَجُمَك ًداهجالو «ضْئارُملا ٍءادأك ةّعاطالو
 كلذ يف ةَوالَح ميلا ئوقتتلا ةرارمو .موصخملا 0 كلاهلا عفو

 حلاص ساّنلل ئدأ ّنَم ُرساخلاو ( هِرفَس رجخآ يف َكلَم نَم كلاهلاو .' ''مؤَيلا

 . ديرّولا ٍلْبَح نم هيلإ ما ا زرابو ءهلّمع

 اينُدلا نم ُديِرُت ال َكَّنأ يلع َكبلَق نم َمِلطَي نأ :هيلإ هب َبرُقَت ام ُبرقأ
 يالا ةكألاو
 ثثّداعو ءِتوُكَلَملا يف ثلاج :ماثآلا رت سوقنا (”ِتَدَقَتْعَأ اذإ .
 .املع ٌجلاع اهيلإ َيَدَوَي ْنأ ريغ نم ةمكحلا فئارطب

 1 هم ْتَلَخَرَت ءَبَلَقلا اينّلا ِتْنَكَس اذإ
 نيّدهاشي لإ هلبقأ الف ءّاماّيَأ مْوَقلا ِتَكُن ْنِم "7 ُةتكّدلا ْبْلَق يف ْمَقَي امن

 .ةّنِّسلاو باتكلا : نيِلْدَع

 . ٍسْفّنلا ئوه ٌفآلخ لامغألا 0

 .ءاكبلا ُكْرَت نآلذخلا معو ,ملع ٍءيَش لكل
 .نطتلا ْمَبِش بلقلا ٍرْوَ دو اق ٍءيَش لكل
 ًانالفو ًانالف نإ :ينارادلا ناميلس يبال تلق :يراوحلا يبأ نبأ لاق

 (4)؟كللبقو نايف نري اننا الملا كلوب ىلا لع الو : لاق ٠ يبق ئلع ٍناقْيال

 رسل بلا فقل يدلل اهيل

 (ز).ةمايقلا موي يف يأ )1١(

 (ز).قائيملاو ةدهاعملا :ةدقاعملا (؟)

 .ةمكحلا ةملك (7)
 (ز).(كبلقو يباق نم) :ةوغصلا ةغفص يفو (+)
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 اي :َلاق قافأ اًملق ءهيلَع َيِشْعَف ىّبلُي نأ َدارأ ناميلس ابأ ُثيأرو :لاق
 ثدلا-*ل لاق: ككل ::لاقو ؛هلح ريغ نم ّسح اذإ لجّرلا نأ يعلي دا

 . كيدي يف ام دي َّْتَح َكِئَدْعَسالو كيبل ال : ئلاعتو َكَرابَ
 ىأب :لاق «ليئارسإ ينب ُتَطَبَغ دق ينإ :ناميلس يبأل ثلق :لاقو

 «(داتوألاك اوريصُي ئتح ةدابعلا يف ينعي) َةَنَس ةمزامثي :ٌتلق ؟َكَحْيَو ٍءيَش
 نأ اّنِم ئلاعَت لأ ُديِرُي ال ؛هللأو ال ءءيشب َتْنِج - ْدَق َكْنأ الإ ْتْنَتَظ ام : : لاق
 اذنه «ٌهدنع اميف َةّينلا تدع الإ اع كيت الو ءنماظع ىلع نو ل

 .ِهِرُمَع يف َكِلَذ لان ام لاث ؛ ماّيأ َة ل رَشَع يف َقَدَص اذإ

 0 يقلفأف «بارخملا يف ةّدراب ةليل تنك :27لاقو
00 

 ناميلس ابأ اي : ا ؛ ينَْع يبل ةَدوُدْمَم ئرخألا ِتيقَبو دْدَبْلا نم

 :اهف اها ةودتم ةرغألا تناك ولون اهب انعأ م

 ابأ اي :لوقتو ينُهبتت ءارؤحب انأ اذإف يِدْرو نع هليل تاذ ٌتْمِن :لاقو

 .ماع ٍةَئِمِسْح دسم ٍروُدُخلا يف كل اكدُأ انأو مانت ؟ناميلُس

 اهلجرب يِنْئَضكَر دق ""اهب انأ اذ ذإف مولا يب بهذ دجاس انأ انْيَب :لاقو

 ؟ْمِهِدْجَهَت يف نيدججهتملا ىلإ "فَي ٌناظَقَي ُكِلملاو ٌكانيع ُدَقْتَأ :ْتلاقو

 ّيَقلو « غارَملا اند دقق مَ ىزيزعلا ةاجانم هذلا لع همر هد ْتَرْثآ ِنيَعِل سو

 يف كل 'ئَرَأ انأو َكانيَغ ُدْفْدَتَأ ؟ُداقٌولا اذله امف ًاضْمَب ْمُهضْعَب نوما
 ءاهْخيِبْرَت نم ًءايحَيْسأ تقرع دق انأو ًاعْزَف َتْبْنَوَف ؟اذكو اذَك ذْنُم روُدُحْلا

 .يبلقو يعْمَس ْيِفَل اهقِطْنم َةَرالَح نإ
 لوُسَر لاق :لاق هنع ئلاعت هللأ يضر نا د ناميلس وبأ ور

 . '96كلذ هِمْوَي ةيولذ نو نيرا رهظلا َلْبَق ْىَّلَص ْنَم ْأئَم» : ةئكي هللأ

 (ز) .ينارادلا ناميلس وبأ وه لئاقلا )1١(
 .يقلتلل ةئيهتم بلطلل ةدعتسم اهنأك ةدردمم اهنأل ؛ةكربلاو ريخلا نم هل هانمسق ام هذئه انحنم :يأ (؟)

 .ءاروحلا ينعي ()

 )118/١١(. سنأ نع خيراتلا يف بيطخلا هاور (4)

 نا



 لل مضاوت ْنَم» :ِلكَي هللأ لوُسَر لاق :لاق ُهْنَع هلل ّيِضَر ةريرُه يبأ ْنَعو
 . 7( هَحْفَر

 2 23 نك

 !"'(ريمع نب زيزعلا دبع)

 : همالك ْنِم
 . مهنيغأ َنيب ةّمذخلا َرثأو ءمِهِيلَع لآلجلا َرْوُت ئرت

 نمي تفيكف ءهيلَع ُهُرَئَأ ئريق ايئّدلا ِكولُم ضْعَب ئلإ ْعِطَقَْيل َلُجَرلا َّنإ
 واج هنا ور كلا اك لاح هبا كلإ عطقنأ

 .اينّذلا نع ِنِمْؤَمْلا نجس عابصلا

 يتلا يه ثناك ئلاعت هللأ َنِم ْمْرَعلا ًءاج اذإف ءِءْوّسلاب ءَراََأ نْقّتلا

 ريخلا 0 5

2 9 3 

 هوحنب جرخأو م52 )١141١/64( طسوألا يف يناربطلاو 141/48((2) ةيلحلا يف ميخت وب 5 هج ردخأ (١

 (ز).(١١ا/8#ا/) (ا/5 /ال) هدانسسم يف دمدحأ

 0 (؟71/:) ةوفصلا ةفص .ىشمد ن :«ركيم ةنكل «ناسأرحخ *- نم هلصأ ١ ريو#<© نب ريزل :.لا .ءابمع 23
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 دي نب ءاضم)

 هيلع ائلاعت هللأ ةمحر

 هيل نم
 يأ) ٠ قيرطلا نِم مِجَر ْنَم عجَر امّنِإ ُفْنَع اوُعِجْرَي مل هبلإ اوُلَصَو اذإ

 .(لوصرولا َلْبق

 انيَش َّتَحَأ ّْنَمو فنم برع ءيش ْنِم فاخ ْنَمو فبلط ًائْيَش ئجَر ْنَم ٠
 . هرْيغ ىلع ُهَرْث

 ق نب 2

 ("”(يربطلا ريشب)

 هيلع ْئلاعت هللأ ةمحر

 يقل ءسوماج ٍةَثِمِعِبرَأ نم وح هل َسيماوج ئلع ٌمورلا ِتَراغَأ
 .هتت اعنا ًاضِيأ مدن : لاقت ةيفاوكلا  تتحذ + انالوماَي : اولاقفا ٌةَدِيبَع

 ؛ْتكْسا :لاقف ءانتْرَقْفَأ ؟ تأ اي : هئبأ هل لاقف ءةلرلاغت شآ جول ةارحأ ددأف

 .ةديزأ نأ هي «ينَربَتَخأ يبَر َّنإف

 ل 2 4

 وب مساقلا هنع ئور «ىشمد ىرق نم ةيوار نكسي ناك .دهازلا يعالكلا ئسيع نب ءاضم )١(

 (ز). ( 786 /غ) نادلبلا مجعم رظنا .يراوحلا يبأ نب دمحأو «يعوجلا نامثع

 ةيلح .هب ىلتبأ اميف املستْسُم .هب َنَحّتْمَأ اميف اظوظَحَم ناك ءماشلا ناكس نم يربطلا ريشب (1)
 (ز).(١0/1١) ءالوألا

7 



 '”(يعوجلا نامثع نب مساقلا) 0( ءا د د

 : همالك ْنِم

 2 ذل اوُدَّذلَ مهنا ,تاوهّشلا ةداذل اوُدَقَمَف ةئحَملاب مايل وألا عب

 .ةّلل لك ْنَع ْمُهْنَعْطَمَك هَذَل اهَقوَ
 رص نو وي هلع رتل رو :ٍةَميْوَم ّلُك ُلْصَأ ٍةَس ةَسايّرلا تح

 «ِنيِدلا دامع ْعَرَولاو , ىلاعت ملأ نع اضّولا ٍلامعألا ُكِمَأَرو ءَةَقرْعَم الب ٍلّمَعلا

 . ناسللا طْبَض ننيصحلا نما و قدابعلا م عوُجلاو

 ٍةَنَجلا ٍقّرَط لَضْفَأو ليلا ٌةدَباكم ةَدابعلا ٌلْضْفَأو «ٌعَرَولا نيا لضأ

0 

 ءاو3مفَت هت مل متبع ْنِإو ءاوُقَرُْت مل ْمُتْرَضَح نإ :اضح مكين اولا

 مل ايش مُتلِمع ْنإو مكلف ْلَبْعُي مل ايش ْمُتلَف ْنِإو ءاورّواشُت مل مثْدِهُش إو

 .هب اوُطْمت

 ْنإو ءاوُحَرْمت مل م نإو ءاوُملظَت مل ْمثنِلَظ نإ : : سْمَحب مُكيصوأو

 وو كلف ةكوناخ نإو اوضحت دل مْبَذُك نو ءاوعزجت مل مُتْمِمَذ
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 خيش يقشمدلا يدبعلا نامثع نب مساقلا كلملأ دبع وبأ ثدحملا يلولا ةودقلا مامإلا وه )1١(
 ينارادلا ناميلس ابأ اسحب « يعوجلاب فرع «يراوحلا يبأ نب يس قيفرو «ةيفوصلا

 ,ي' يثرد )رز (/ا//1) ءالبنلا مالعأ 9 . نيتكمو نيعبرأو نأمت هل ناضمر

1 



 (١'يراوحلا يبأ نب دمحأ)

 هو «عرولاو ٍدْهَّرلا يف ُهُهِْسُي دمحم ٌةوخأو داهُزلا ّنم هللأ دبع هنبأ

 .ِدْهَّزلاو عّوَولا تب ْمُهّتيبف ٠ ؛عّرَولاو ٍدْمَّرلا لهأ نم ّيراوَحلا وبأ

 . ماّشْلا هناجر يراوحلا بأ نب دمحأ] ؟ لوقت دينحلا ناك

 .هب َتْيَّعلا ئلاعَت "ثلأ ْمهيِقْسَي ماّشلا َلْهَأ ٌُظَأ :نيعم نب ئيحي لاقو
 .(دمحأ ينعي)

 . هلثم يتراااوجو نس نو هلللاب :لاقف دلاخ نب دومحم ٌةَرَكَذو
 ْ هيِلَع ئلاعت هلأ ةَمْحَر هيالك ْنِم

 :ِهَتَدابِع يف كر د ْدَقَك هب َرَكْذُ وأ رثكلا ّنِم ءيشب َفّرُْي نأ ٌتَحَأ نم

 رس ل را لو

 ءيّشب اولِفَتْشَي نأ كف مولا ٌمهيْفَي فيك ٍنآرقلا ظاّمُح نم ُبَجْعَ
 اوُفَرَعَو نو ام اوُمِهَف ل اَمأ اا مالك َنوُلْدَي 0 ءايندلا ع

 . اوُِزُر امب احرك ٌموّنلا مُهنع َتَهَّذَل كْقَح
 د د ع

 وبأ ماشلا لهأ حيض ةودقلا ظفاحلا مامأللا نوميم نب هللأ ديع هيبأ مسأو يرارحلا يبأ نب دمحأ )١(

 .ةفوكلا نم هلصأ «مالعألا دحأ دهازلا يقشمدلا ينافطغلا يبلعثلا نسحلا
 .ةئهو نعسسو عيرأ ةنس هدلوم

 (ز).(86 )١7/ ءالبلا مالعأ ريس . نيتثمو نيعبرأو تس ةنس يفوت

 الدجل



 ()(يسدقملا زيزعلا دبع)
 هيلع ْئلاعت هللا ةمحر

 5 اذإف .يغولب نم ٍيسفن تيساح : لاق لادبألا نم ناك

 تو (ةكم ٍفلأ ةئم لَ لكل تر هل هَل نين الثو ايس م ٌرواجت ال

 ريغ َكِلْذ عم ينإو مد جم  اهنم ةَعكَر لك يف تيودح َةَحَكَر فَ ِهلَز لَكِ

 اة

 ٌلَجَو رع يبرز ةَّوْطَس ْنِم نم
 2 1 نو

 )١( 4ةوفصلا ةفص .سدقملا تيب دابع نم ىسدقملا زيزعلا دبع )4//ا27١.)زْ(

 (ز). (ةّيؤّتلا ٍلوبق رَطَخ ئلع انأو ءاهب ينذخأي نأ ) :ةدايزب ةوفصصلا ةفمص يفو (؟)

 م



 (رخآ يلو)

 نايبصلاو ٌباش انيلع ملط دق اذإو سِقَملا ثي' تنك لا وهيا ولآ لآ

 نم ينخر مهل : ىداني وهو ينقل لخدف «ٌةَراجحلاب ةتوفذقي هَلْوَح

 ئيلاعُت ول َصلخأ ْنَم :لاق ؟ةَمكحلا ءذنه كل َنيأ ْنِم :هل ُتلقف ؛راّذلا هذنه

 :ًارْغِش لاق هن ءَةَمْصِعلا تاننآب ةدئاو ةةمكسلا كقارط هوو 4 ةمدِخلا يف

 من مله هيلإ آقْوَش "”ئركلا ُتْفِعو ْمَعْنلاب هاج ْنَم ''” ٍبْنَج يف ئرّولا ُثْرَجَه
 كك امف هوه نم يبام مثكأل ئَرَولآ نع ٍنونججلاب يرْهَد ْتْهَّوَمو
 معن معنا: :ْتْلُك من يعانق ُتْفَشَك احيناي :قوشلاو تخلا تيار املف

 َْلَظلا ة ل جود ةمزخو اني ٍدْهَعلاو ٌبحلاو ئوّهلا ٌقَحو

 م داق حضْوَأ يفرط :تلَقَف ةلاهَج َكيِف َنوشاولا ينّمال ْدَقَل

 مّدتلا ترب ئرَقلا نأ َمُمَرَبْعَأِ» ٍمُّلَكَت ٍرِبَعِب يفرط ْمُهَبتامق
 ْمَسّنلا ةيراباي َكْنِم يرازَم ٍبْرَقِ» يِنَنَدِعت ال ٌنَملا اذاي ملحلابف
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 َوأ :لاقو ئبو ّيلِإ َرَظَنَف ًانونجَم َكامسأ نم طِلَغ دقل َتْدَسْحَأ :ثلقف
 هَل اورّهَط :لاقف ؟ينربخأ :ٌتلق ؟اولَصّناف اوُلَصَو فيك ٍمْوَقلا ِنَع نيلاش ا
 اوُرْرَنأو «قافآلا يف هَيَبَحَم ْنِم اوُماهو «قازرألا ريسيب “ هلم 0 «قالخألا

 .يقابلا ٍلجآلاب ٌينافلا ّلجاعلا اوعابو «قافشإلاب '*"اوَدَتْرَأو ؛قذصلاب

 را («بتنج) لدب (ٌّبَح :ركملا ةفضت ىفو ن6غ0

 9( ساىّتلا :ئركلا )١(
 )ر َنوَمْلظل رهشلا نم لال ثا: نيواحلاب كا دخلا زال حاحا فو ٌةَملُظلا ريا 0(

 0ر١ 5500 «ةوفصلا ةفص نم تبثملاو ؛(!ودتراف) : نساحألاو 0 ةعبطلا يفو (0)

١ 



 اوُلصْتأ نئتح ءقاّذُحلا َةَدباهَجلا َريِمْشَت اورمّشو «قابّسلا ٍنادبُم يف اوضَكَرو
 مهيوؤت ال «قئالخلا ِنَع 7-2 2 3”قهاوشلا رو قارا لجحاولاب

 نِإو ا ْنِإ :راتخملا يلا مَهَفَصو ءٌرارق مُهل ٌرقْيالو ءٌراد
 وق ًاشنأ من ءاودهشُي مل اوثام نإو .اودقفُي مل اوباغ

 قىحلا ىلإ يرشت 0 1 ًاشِحوَتْسُم قلَخلا عيمج ْنم ْنك
 رولا ّنِم يرجي امب َضْرَأو لودُملا لانت ٍرْبّصلابف رِبْصَأف

 هر
0 

 ىطنلا يف ٍنِمْوملا هيفا هقتافأآو يطا دسم ا

 اكل ا انيك ا راسلا هشم رِيّسلا يف ٌدجو

 يتلَتلا يي هنأ 0 كو ريدا فييرا

 ع 2 نت

 (ز). لاح لا قماوشلا 20

 لك



 (ةحلاص ةيلو)
 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 ع ُتنك :لاق يقيرفإلا ٌديعس ينئَّدَح :يناراّدلا ناميلس وبأ لاق
 قيضأ ام ؛ يهللإ لوقت فوص رامجتو ِرّْش عْرِد اهيلَع ةيراجب اذإف ِسدْقَملا

 سينأ نكت ْمَل ْنَم ةَولَخ شحوأو ليل ْنُكَت ْمَل ْنَم ئلع َنيرّطلا

 1 ءاينُدلا ٌبتُح :ثّلاق ؟ئلاعت هللا نَع َقلَخلا ّمَطَق ام ؛ةيراجاي
 ئلاعت ملأ ْعَم اوُبحُي ملف ْمُهُيولُق ْتَهلَوَف ةَبْرَش بُح ْنِم ْمُهاَمَس ًادابع ئلاعَت

 ظ : ْثْلاق مْ ُةَريِغ

 لَعَمَي ناكام ٍرْبَقلا يف لىتفلا ُنْيِرَ اننإ كاين نب اظوتز

 ٌلَمْعَي ناك يذلا الإ هرْبَق ىلإ ِهَتَْم ٍدْعَب نم َناَسْنإلا َبَحْصَي ْنِلَق

 نحو 0 مهمدع البدن حك هلمأل فيض ٌنانإلا امن امَنِإ آلآ

 2 #2 م

 انكر



 6"2(نعازوألا)
 هيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 : هيالك ْنِم
 أمْوَي ةمايقلا َمْوَي ٍدْبَعلا ىلع ٌةَضورْعَم َّيهوألإ اينُدلا تاعاس ْنِم ةّعاس َنْبَ
 هل هللأ ِركذَي مل ةعاس وب ُوَُت الف ةعاسف ةعاَسو ا

 .مْوَي ىلإ ٌموَيو ٍةعاس ّمَم ةَعاس هب ْتْوَم اذإ فيكف «ٍتارَسَح 2

 هللأ ران نم بّرَهلا لع اهيف َمّتْحَبص أ يتلا مَعَتلا مذئهب اًوَوَعَت ؟نسانلا اهي

 ؛ليلق اهيف "”ُباوّللا راد يف مُكّنإف قدي ئلع ْعِلْطَت يلا ءٍةَدَقوُملا
 مكنه لّوْطَأ اوناك اهتم اينّدلا نم اواَبقَتْسأ نيذلا ري نم فائالخن

 تمن ءمهّراثا ٌتْفَع نأ يلايللاو مايألا كل أامق اراثآ ْمظْمَأو ارامعأ

 الإ ُدْنِم 0 لق هواَخَر َبَمَذ ْدَق ٍناَمَز يف ْمُهَدْعب تخحصأو ءممركذ

 . لخألا لوطي و ء لما ُهَع َدَح ْنَمِل اهابشأ اونوُكَ الف رد ةَبابَص

 . سانا نم برها اهنم * مزجو «تْحَص اهئم ع : ءازجأ ةَرْشَع ةيفاعلا

 مالك لَ ِهِلَمَع ْنِم هَقطْم نأ ْمِلَع ْنَمو ُريِسَيلا ُةافَك ِتْوَملا رْكذ ْنِ َرَثْكأ ْنَم

 م

 ناك «يعازوألا ورمع وبأ ماشلا لهأ ملاعو مالسإلا خيش دَمْحُي نب ورمع نب نمحرلا دبع وه )١(

 ئلإ لوحت مث «قشمدب سيدارفلا باب رهاظ ةريغصلا ةبيقعلا يهو ءعازوألا ةلحمب نكي
 . تام نأ نيلإ اهب ًاطيارد «توريب

 , نيتامكو تنامث ةئرس كباعرب مللوم ناك :ليقو

 ناكو ء«ماشلاب ملعلا نود نم لّوأ وهو ءدقفلاو ٍثيدسلاو ملعلا زيثك ًائومأ. المان ًارّيخ ناك

 .ةبذع الب ةرودم ةمادحب ّمَتْخِب

 .ةثوو نييسوتو عي ةئاس رغص يف يف وت

 (ز).(718/7) بيذهتلا بيذهتو 221١7 /ا/) ءالبنلا مالعأ ريس

 (ز).(ءاوُدلا) :ةوفصلا ةفصص ىفو (؟)
 اهيف باوثلا) :هلوق دعب (نو رْعلا دعب نم فئالخ ن ول اهيف ْمّدنأو ) :ةوفصلا ةفص 0 و (5)

 (ز). (ليلق

0: 



 ٍرْمَأ ىلع ينأذ : تلقفا « يمانم يف ّيعازوألا تار :روكذم نبأ لاق 5

 ليلا ةَجَرد نم عفزأ ' ةَجَرد كانه تيأر ام :لاق ؟ئلاعت هلأ ئلإ ه هب ٌتتَقَتْأ

 :ةقو ملا ةجرد : لاق ؟اهَدْعَب ْنَم هن ل

 د د 2

 (١'يرازفلا دمحيمم نب ميهأاربإ قلحسإ وبأ)

 ئلاعت هلل َدْنِع يواسُي امو ءُءانْثلا ِهيلَع ّنُسْحَي ْنَم ٍساّنلا َنِم َّنإ :لاق
 1 .ةضوعب حانج

 هَل ْتّناك َةَمْعِب ثّناك ْنِإف ءلاح لك ئلع ل ُدْمَحلا :َلاق ْنَم :َلاقو
 . ًءاْرَع اهل ثّئاك ةَبيصُم ثّئاك نإو «ًءافَك

2 3 4 

 ةرازف نب يدع نب ةبلعث نب. ناذول دلو نم ةجراخ نب ءامسأ نب ثراحلا نب دمحم نب ميهاربإ 000(

 . قاحسإ ربأ يرازفلا

 .دايعلاو ءاهفملا نم ناكو ءةنس نيرشعو لامث نبأ وهو ثيدحلا ةباتك يف أدتبأو . طساوب هدلوم

 (ز).(17/57) تاقثلا .ةئمو نينامثو تس وأ سمخ ةنس ةصيصملاب تام
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 سلا سل

 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 .ةّبَساحملاب ٍنيقيلا مم ْبلَق ُلفْنَي وا :ةفاخُملا َعَم ٌنيَع ل
 «تاوهشلل نكاسم تَراصف ٍرْكّذلل نِكاَم ب َبولّغلا را أ قلخ

 وح الو هووحولل قالخإو ءٍلاومألل فلَتو ءبواقلل هلم تاوهّشلا
 لف فوشا حعرم فوخ الإ بولقلا نم ِتارِهّشلا

 .اينّدلا يف ٍدْهزلا َنِم ُدَشَأ ِةَس ٍةَسايرلا يف دهرا

 نأ الإ َكارَي ال ُثيَح دب ةارُملاو هَ َكَمَلَع امب ِلّمَحلا لأ ئوقتب كيصوأ
 ””زسخأف ءهلوزت دنع ٌةَمادَنلا ْمُمنَت الو ةلْيِج هيف ٍدَحَأِل سيل امل ٍدادعتسالاو
 نإ ءَادَع قابّسلل مشو ؛قتوّملا َةَدَقُر ْنِم هبَتنَأو «َنيلفاغلا عانق كلسأَر [ ْنَع

 ٌكَرتو «فصّولاب لغاشتو ةيلتتلا يطأ : نا ِْدْعَت الو «نيقباسُملا نادم اينّدلا

 انلأَمي «ْئلاعت هللأ يَدَي نيب ب ماَعُملا نم َنم َدْبال هنأ ؛ ْمَلْعَأَو «فوصومملاب ّلّمَعلا

 ٍلَمَعلا َّنِم يِزْجَي ال ُهّن لغو "1 جيلجملا ليلَجلا يقر ار ققّدلا نَع هيف

 مزلم ٍنامّر يف انرص دقو ؛مؤالتلا يفوتنا َنِءالو ىدفأا نايا نعذلو ؛لوقلا

 .ليبّسلا ٍءاوَس ْنَع ّدّصو ءِتْقَملل َضَوَمَت ْدَقَف ٌكِلْذَك ناك ْنَمَف كِلْمَأ ةَنص

 . ةحالّملاو «ةّباهّملاو «ةّوالَحلا :لاصخ ثالث ٌقداَّصلا َقْرْرُي

 . عضم بف ةطيلا لَ هَ الك رطب َرئَأ دق َلُْجّرلا تيأر اذإ
 هيدي نيب اهعض و5 ايلككف رمل "1 رداع اجلا نب سجل

 .مكحو ظعاوم هل خياشملا تاداس نه .حيش :اهل لاقي ةيرق نم دهازلا طايسأ نب فسوي )١(

 (ز).(571/54) ةوفصلا ةفص )١1319/9(( ءالبنلا مالعأ ريس .ةتسب نيتكماا لبق يفوت

 (ز))..فشكأ يأ (6)

 (ز).(ىلجلا) لدب (ىفاجلا) :ةوفصلا ةفص ىفو (؟)

 ْ 2 () . ةهكاملا لوأ ةروكابلا (؛)

 يس



 . ةّرخآلا لإ اهب َرظْنيل تقل امَّنِإو ءاهيلإ رظنيِل يلْخُت مل اينثلا َّنِإ : لاقو
 ىلع ْفَسأت الو «لفأ اهي تنال : لاق او : تففسويل ليقو

 ًادَحأ ئقلت الف َكِتبَب ْنِم جْرْخَت نأ :لاق ؟عَضاوّتلا ةياغ امف :َليق هَرْيذأ ام
 :كلتم ةنح هلأ تيار الإ
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 (١)(.يسحلا نب دلخم

 هنع ئىلاعت هللأ ىضر

 هلك نيسعج ذك اهلي زذكعأ نأ ديرأ ةكلكب تقلكت اه": لاق
 :لاقف ءَنيَحلاّصلا قلخأ ْنِم قالخأ ُهَدْنِع َرِكْذو
 ٍدَعَقُملاك ئشَم اذإ ٌحيحّصلا َسْيِل ميرك ديه اايركدل ُيَضِرْعَن ال

 2 د ع

 نيرمأب ةسلإ ةف'اضرخغأ الإ عش ث ىلإ دابعلا ئلاعت هلل هللا َبَّدنام :لاقو

 .ِهّْنَع ريصُفَت اًنِإو هيف دلع اَنِإ : َرْفَظ امهّيأِب يلا ام

 د 2 د

 مسلسل سس حل صح ميس لا

 )١( يصيصملا مث يرصبلا يبلهملا يدزألا دمحم وبأ رغثلا خيش ريبكلا ماهإلا نيسحلا نب دلخم .
 .هنامز لهأ لقعأ ناك :دواذ وبأ لاق
 (ز).(1175/9) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمو نيعستو تس ةلس : ليقو .؛ةئمو نيعسيو ىدحإ ةنس يفوت

 ما



 (!!يشعرملا ةداتق نب ةفيذح)

 .ٌكِلام َتنَأف ؛كِلَمَع ٍلَضأ ئلع َكبْذَمُي نأ شخ مل نإ
 *ظنت ال َكْيَنْيَع رظْنأف َكْبلَمو ءٌكاوَهو ءكئاسلو َكانْيَع :دَعَيْر يه امنإ

 ةقالخ ئلاعَت هلآ ٌملَْي ائْيَش هب هب لقال كئاسل ْرظْنأو كل ليال ام ئلإ امهب

 َنيِملْسُملا ّنم + ٍدَحَأ ىلع "لكمال ّلغ هب ُنوكَيال َكَبلَق نظْنَأو كبل نم
 مذنه كيف 1 0 ام ؛ْلاحَت هنأ هُمَركَي امم ًائيش ئوهتال َكاوَه :ظنآو

 . ٌكِسْأَر ىلع دامّرلاف عب زألا لاصخلا

 :ثيصَت كل هيف ناك الإ ٌدْيَخ ِء ءامكتلا نم لِي مآ كليف نك نإ ٍلاصخ ثالث
 نيت ل ا لا سانلل تي و تا نو

 داما

 يسْفَن ئلع ُتْبَجوَأل ؛ئلاعت هلآ يف ٍةقيقَح ئلع ينّصَمَِي ْنَم ُتْبَصَأ ول
 . هّح

 و
 ع

 .هبلقب ةواسف سس 0 ؟ ةبيصمب لجإ بيما ام

 رو

 . ْمُهلْعِف م مَديِضَر دق مكن اوّنَظ اهومُئلبق اذإ ْمُكّنإف ؛ راما ايادهو مكاّيإ

2 7 2 

 .هنع ىورو يروثلا بحعص فىايلوألا دحأ يعرملا ةدانك نب ةفيذح )1١(

 (ز).(؟518/4) ةوغصلا ةغص رظناو (7187“' /9) ءالبنلا مالعأ ريس . نيتثمو ميس ةنس يفوت

 (ز).داسفلا :لَغَّدلا (؟)

 .(كمعطم بطأ) لالحلا لكأ نم ققحتت نأ يف داهتجالا لك دهتجأ دارملا (9)
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 (02١«ناميلا» دوسألا ةيواعم وبأ)

 هنع ئلاعت هللأ يضر

 : همالك ْنِم

 ةَمايِقلا يف لاط ؛هَّمَه اينذلا تناك ْنَم

 .لاؤشلل 0 ِّبَر يَدَي نيب َتْفَقَو اذإ ٍلاقَملل َكَسْفَت ْنَطَو
 ٍلوُت لبق ْرِداب مث زِابو «ٍلاغَْشالا َةَرْثَك َكْنَع عدو ٍلامعألا ٌحلاص مد
 .رذاحت ام

 نجلا مظعأ هيفو ءرْمألا هلال ُدرْبَّصلا

 فحصملا حج ّحَتف 1 ْنأ ٌدارأ اذإ ناكو ةرصب بهذ لق ةيواعُم وبأ ناك

 1 هر فيستا طا اذإو ُهَرَصَب ِهيلَع ىلاعت "هلآ ديف

 قيم لك مهل ئلاعت هللأ َرَبَج ءاينّذلا يف مُهَباصأ ام ْمُهَرِض ام 2

 )١( هللأ ءايلوأ رابك نم «ناميلا همسأو دوسألا ةيواعم وبأ ,

 .امهريغو مهدأ نب د ميهأربإو «يروثلا نايفس بحص

 .سوُّسرط لزن ؛مكحلاو ظعاوملا هلو ؛لادبألا نم دعي ناكو
 ةرفصلا ةفص :(1/8 /9) ءالبنلا مالعأ ريس )70/١/4(.)ز(
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 (1١)(صاّوخلا ناميلس)

 ِسوْؤُر ئلع ظَعَو نمو 000 يهذ هدو 1 ام اح 1 م ؛لاق

 . هَحَّبَو امّنإف ساّنلا
 ند 2 2

 ''"صاّوَخلا نوميم نب ملاس)
 هنع ْىلاعت هللأ يضر

 هّْيتَرَ : يسفتل ُتلقف ,ةَدالَح هَل ُدجَأ هلق َنآرْشلا أرثأ تنك 0

 001 َ مث 0 ةودلح تءاجف : لاق كو أ ٍلوُسَر نم هّيعمس كّنأك

 : تلك هن ٌةَوَدلَحلا تدار وك يلا وب ُرْخُي مح نع نيس كاك
 ع هلأ رم“ هتعوس كّنأك هين 2 .اهلك ٌةَوَالَحلا تءاجف هب َملَكَت َنيِح َّلَجَو ّزَم

 يع

 . ماشلاب رابكلا ني.اباعلا نم صاوختلا نامملس بوريأ وأ كاملا ءاعازلا مامولا )1

 .ةئمو نيتسسو نيكل ةنئس يفوت

 (ز).(؟١/538) ةيردلا بكاوكلا (7/1 /5) ةوفصلا ةفص )١78/8(2( ءالبنلا مالعأ ريس

 .(ملس) :ةوفصلا ةفص يفو «(ملاس) :همسأ نأ ةيفوصلا تاقبطو ؛نساجألا يف ءاج اذكله (؟)

 «صاوخلا نامرلس نس رغصأ وهو «تام اهبو ةيربط لهأ ص صاوخلا فومحيمس نس ماس وهو

 . نيتكمو ةرشع ثالث ةنس لعب م ىلإ ملس ىعب

 (ز).(1174/14) ةوفصلا ةفصو )١1/4/8(2 ءالبنلا مالعأ ريس
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 (1)صاوخلا ةديبع وبأ)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 : همالك ْنِم
 نأ اوُيَحَآَف ؛«"0ةوُدِسْفُم معلا َلَمَحو ءٌعَرَولا هيف ّقَر دق ٍنامز يف ُمُكَنإ

 ئوّهلاب هيف اوقطَتف فب لَمَعلا ةعاضإب اوفّرعُي نأ اوهركو هِلْمَحِب اوفرعُي

 مهريصقتو ءاهنم ال ٌبونذ ذ هيون ""أطخلا َنِم هيف اوُلَخَو ام اونّيزيل
 "هب ٌفرتخُي ال ةيصقت

 و ا ئلع َصاّرَحْلا ةديبع ابأ ثيأر :ئلعألا دبع لاق
 .هارأ الو ياي ْنَمِل هاقرَّشاو :لوقي وهو ءةقّرَخ هِيبَقَر

 3 00 :لاقق ؛ ينظع : : 2906 تاتع ةيمآ هل لاق

 ْنِم لَو رشأ ٍلوُسَر ىلع ٌضِرْعَت اذام 'ظناف :مّترَملا َنِم ْنهبراَقَأ ئلع
 وهو 0 لابج ْئلع تيأر : يفاحلا رشب لاقو

 ظ : لوقت
 ربإلا نم ئَمخحُملاو ِكْرَّشلا "انس ىلع ُهل ٍنوِيْعلاِب انَذَجَس ول نم َناحْبس
 رممعلا ندم اريكعال نييحلا الو هِيَمْعَز راشغم نزيف ل غلبت مل

 ِرَدَقلا ذِفان ِكِيِلَم ْنِم هَناحْبُس ٌهكرتت ٌراَّصْنَألا الق ٌميفَولا َوُه

 .هريغو يراخبلا هركذ كلذك ؛ةبتع ويأ وه امنإو ةديبع يبأب رهتشأ دقو ءدابع نب دابع وه )1١(

 يكبي هتيحلب ّذِخآ وه ؛اورَّبَك ام دعب صاوخلا ةديبع ابأ تعمس :لاق ةلاضف نب ةبقع نع
 (ز). 7170 /6) ةرفصلا ةفص .ينقتعأف ُثربك دق :لوقيو

 هلعلو «ةرفصلا ةقص نم تيثملاو «(هودسفم) لدب (هدسفم) :نساحألاو ئلوألا ةعبطلا يفو (1)

 (ز) . قايلا هيلع لدي امك بسنألا وه

 (ز) . رطخلا نم :ةوفصلا ةفص يفو (*)

 (ز) .(هتأْوُس) لدب (ِهيَرُس) :ةوفصلا ةفص يفو (1)
 . نيطسلف ريمأ .حلاص نب ميهاربإ وه 22ه(

 (ز).(انس) لدب (ايش) :ةوفصلا ةفص يفو (1)
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 ٍرَحَسلاو ِءاملظلا يفو يلَْل فْجب يف ذب تروي 01 لا و6 نا
- 

 يرخ اي مة نمو لاو ل نم يلَمَأ اي ا تلاد تيبحلا تأ

 :لوقي ْأَشْنأ مَ
 ل ٍبيغلا يف يِدْيَساي او يللذ يف ةكركذأ سس تل 6

 ير يندد

 8 نرحلا : هللاولا ءاكش را 70 نس 3 و 2 رد

 ةَديبَع وبأ اذنه :اولاقف ٌفنَع ْتْلَأَسف .ةرأ مل ساألا يف صاغ ٌم : لاق
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 24!( ىكاطنألا مصاع نب دمحأ)

 هنرع ئلاعت هنأ ىصر

 2و < اواو ٍظ 8
 .بولقلا سوساج :هل لاقي ىلاعت هلل همدحر ناك

 :همالك ْنِم
 . حراوجلا تحارّتْسُأ ٍبوُلُقلا ىلإ ةلَماعُجلا برايم اذإ

 . ئضَم ام كل ْدْمُعُي ؛َّيَقَب اميف ْحِلْصَأ ءةدراب مينغ ؛اهل اي

 «تافام لع َنّْرُحلا كنم لاطأو .ءيصاعّملا نع َكّرَجَحاَم ِفْوَخلا عَفَنَأ

 . كرُمع َةّيَقَب يف ٌركفلا كَمْرلَأو

 0 (نإ) لدب د : ةوفصلا ةمفابح يفر 00(

 (ز).(لؤّكلا) لدب (ٌببحلا) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 0( 7 . خلإ (فسأ نم نيحلا مه.لب نيكبال) :ةوذمأا ةجص يفو 20

 يف نسح مالك هل ءظعاولا دباعلا ملاعلا دهازلا مامإلا يلع وبأ يكاطنألا م.صاع نب دمحأ (4)
 . بواد .تاماعم و دله نا

 : ةيهدسل ينارادلا ناميلس وبأ ناكو «يفاحلا رشسو يبساح.هلا ثراحلا تامل ند ناك : يملسلا لاق

 «نيتثمو نيئالثو ةعست تايفو نم هنأ :ةياهتلاو ةيانبلا يف ركذو «هتسارف ةّدْل بواقلا سوساج

 (ز).(؟14١/1/6) ةياهنلاو ةيادبلاو )1١/ 76١(2 ةيردلا بكاوكلا ه ١ .ًابيرقت هتركذ امئإ :لاقو
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 .َكِسفن بويُعب هلل دمت نأ ٍقْدّصلا ُعَقَنَأَو
 . كاوَه ةفلاخُم لع َكاَوَق ام رْبَّصلا ٌمفنأو

 وحلا لوب ىلإ اهّدَتل ٌكَسْفَن كّتَدَماِجُم داهجلا ٌلَضْمَأ

 قيرط َّدُسَو «ةعاطلا ريثك رك , لمسار «ٍقْرٌرلا لياق هللأ نم رِيكَتْسا
 ةذخأو رْكّذلا ٍلهأ َةَسلاجُمِ بلقلا ةكرل ضيعت «نيفنلا ةفرْعَمِب ٍبجُعلا

 .(َفْوَس)

 0 ومأم ًالقاع َتْدَجَو نإ :لاق ؟ِساّنلاب ٍسْنألا يف ئرت ام :هل ليق

 . عابّسلا ّنِم َكِبَرَهَك حِهرئاس نم ثدهأو دب

 كت :لاق ؟قلاعتو َكَراَبَت هللآ ىلإ هب يعل ام ٌلضفأ امف :هل ليق
 . ةئطابلاو ةَرهاظلا ٍتْلَطَب ةتطابلا َتْبنَتْجآ اذإ َكّنأل «ةئطابلا هيصاعم

 د 6# دلع
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 "ديزي نب ديعس يجابنلا هلأ دبع وبأ)

 : همالك ْنِم
 . َلَجَو َّرَع هلأ نَع َبجُح ئلاعت لأ ٍرْمأب مايقلا ريَمِل هلابي اينّدلا ٍِتَرَطَخ ْنَم
 . ىلاعَت هللا ةَمرْعَم :اهْنِم ًارذق مظْعَأِب فاو ُدَم ُهّنإف «نمؤُملل َةْنَجبلا رثكتشتال

 ٌمالَّسلاو .ةالّصلا مهل انكي ىسْيِعو "رسوم لأ 'طْعَأ ام ءاَدْنع ناك اذإ

 جرت ناك دانا نوعْرفو دورُمَن د هللأ 'يطْعَأ ام ٌديِرُت امّنإ اعيش ارت ال

 امّنإ هب حّرفت ال ثتنأو هئايبنأ نيد وه ىذلا مالسإلا كاطعأ ْدَق : ينعي)

 .(هئادعأ ٌُبيصن يه ي ىلا انذلا كح 2

 2 ن 2

 .كديري نم ديعس :لبقو «ينوصلا ديزي نب ليخحس هلأ لاي وبأ ىنابرلا دياعلا ةو.اقلا وه 2غ

 ءالشلا مالعأ ريس تاماركو تايأ هل «ةوعدلا باجم نأك « ظعاومو بفيرش مااك هلأ

 0 .(؟ ا /:) ةوقصأا هةفس 2. (ةهرؤك /4)
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 1( تانيا ريخلا وبأ)

 نسا سل | دس سم

 'يتطا ار ةَرَجَش 56 كيش ُحْيرلا خّرطت مَ اناا : جالا ا
 را ًاصوصل َّنأ َقْمَتأَو «ةدِحاو َدَحآَف هيلإ ُحْيَرلا اهلا لعق مل اه

 مهيدي ٍدْيَأ َعطَقَف ءمُهعم ةذعأو ؛ْمُهَذَحأَ ْناطلَسلا مهيلَع مو «َنوُمِسَتقَي

 يس لاقف ءّلْجَر هفرع هِلْجِر مطقب اوُدَه اًملق هدي َتَعِطَقَو .ْمُهلُجْرأَو
 َلَعَمَك "هلْثَحُي نأ ُهَلأَسَو ُريمألا ئكبق ءريَخلا وبأ اذنه ءَكَسْفَت َتْكَلْمَأ ريس. يا“

 . يِبْنَذ ٌفِرْعأ انأ :لاقو

 ندا اهيا ل وما انأو قلو ل وُمَيلا ةّئيِدَم ُتلَخَد : لاقو |

 هلأ لوُسَر اي ليلا َكُفْيَص انأ :تلقو 1 تنل ءرْبَملا ىلإ ُتْمّدَعَت .ًاقاوذ
 وه مس

 وسر َءاج لقف مق : يل لاقو دنع ئلاعت "هلأ يضر ٌيِلَع ينكرَحن «ثهنو

 رم 02

 م

00-٠ 

 يِدَي يف اذإف ُتْهِبَتْنأو ٌهَفْصْن ُتلكأف أ أفيَغَر ّيلإ م َعفَدَف فيلإ ثمقف لكي هللأ
 "قير فص

 لَأْسَملا ئلإ جب 55 ا امَّلُكَف رض ينباصأف هن ةنس ةكمب ثنَقَب :لاقو

 وبما لج يلدجت 0 يذلا هجّولا ويجب

 هَ 8 وعام س 9 . . 00 00 لالا هل -

 لاقي «تانيت نكس يبرغم وهو :«تاماركلاو لاوحألا بحاص دباعلا عطقألا يتانيتلا ريخلا وبأ )١(

 ا نانبل لبج نكسو «ءالجلا نب هللآ دبع ابأ بحص «(دامح : ةفسأ

 .ةداح ةسارفو تامارك هل نأشلا ريبك كاك :يريشقلا مساقلا وبأ لاق

 (ز).(51/15) ءالنلا مالعأ ريس .نيعبرأو مست ةنس :ليفر (ةئم ثاللئو نيعبرأو عبس ةنس يفوت

 (ز).ةصيصملا برق ماشلا لحاس ئلع ةيكاطنأ ئرق نم ةيرق :تانيت
 .هنع وفعي يأ (؟)

366 



 ودالللا و
 لكأ ُتْلْز امك ام « نيَتَحاَْتلاب اذإف ِْذَي تلَعْمأ و .ايتلكان ةدحاو 85

 : بارَخلا ّنِم يداَنُي ليلعب اذإف ار لم و لوؤملا تلَخَد 2 + امُهنم

 ةايإ امُهَتَلَو انف ٍنيَبَحاَعّتلا ٌتْجَرْخَأَف حافلا ُتقَو 0 ِ خافت يهّتْش

 َكِلْذ لجأ نم امهِيناطْعأ َخيشلا نأ ٌتْمِلَعَف ءهِتْقَو ْنِم هْحوُر تجرح لَكأف

 للعلا
 : همالك ْنِمو

 ءبدألا ةقئاعُمو «2''ةَقف قاوم مم َةَمّرَالُحِب الإ ةّفيرَش ةلاح لإ ٌدَحَأ مل ام
 نيف ذاصلا :ءارقفلا ةمدَخَو::: نيحلاملا ةبَحَمو « ضئئارفلا مادا

 .نْيدلاب عليو «بلقلا يّسَمُي هن 3 ٍرغَّسلا 5 دو َكاَيِإ : لاقو

 .باَّذَك َوُهَف هلاح يلع وأ ؛ءارُم وَ هِلَمَع ئلع سانا عالطأ َبَحَأ ْنَم
 َنيِملسُملا ٍعيمج ئلع ةقفشلا را أناميإ * 2 تلتن كلور ةولتلا

 هل ٌتلقو «م-هويلإ هح-الص ا امب مُهتنَواعُمو م اهب معلب

 .ددحلاو 4 كعلاو ءٌلغلاو ءدّقحلا :ُهْتَمَالَعُف ًاقافن

 ةَمَدِخِب الإ َكْنَدَب َوْفْضَي ْنَلو ؛ ئلاعت ل ةِيّلا حيجضتبَلإ َكِبقَومْسَي نأ
 :الاعت هلأ ءامل 1

 2 2 2ع

 هيما ا و ل ل يل ل ل ل سل ل يل م يي ل حسا

 (ز).لمعلاو ماعلا يف ةنسلاو باتكلا ةقفاوم يأ (؟)
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 "خلاص ئلَو)

 هةيكغ ىلاعت هللأ يصر

 ُتْرَرَمْف «توريي طئاح ئلع ٌرودأ تنك :يدزألا نمحرلا دبع وبأ لاق

 ؟دَدْحَو ًاسلاج َكَلام :ُتلقف ُربكُي َوُهو رخَبلا يف ِنيلْجَّرلا يَلَدَتُم ٍلُجَر

 تنك ان كنح تر يعم نإ : يأ ينَدلَو ُدنُم يِدْحَو طق تكا : لاق

 ئلإ ةّجاح يل ْتْضَرَع اذإف «ينقرافُيام ٌناطْيَشو «َّيلَع ٍناظْمْحَي ٍناكَلَم يِعَمو

 .اهي ينءاجف «يناسلب ُهلأْسَأ ملو «يبلقب ُهُنلْأَس َّلَجَو َرَع يبَر
 2 خ د

 3 33 يو كا م وكس كا يسم هس 4... كا يوسوس كن سس سا ل سس

 (ز).(4//141) ةرفصلا ةفص .توريب لهأ نم دباع وهو )١(
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 "127 خلو
 هيلع ْئلاعت هللأ ةمحر

 ئلإ أنب جرحا :هبحاصل لاق امُمَدَحَأ َّنأ :"”حيلملاو 0

 دما اندشا 1 كا اقذف فينو متي ملح ذخر عر العلا دا روكا

 ْنَع ةمزُحلاب ئمّرف ؟َكْبَر ْنَم اذلخ اي ا ا ىلع

 ُلَحم َنيأ :ًالوُت نكلو ؟َكْكَر ْنَم يل ًالوقتال :لاقو هيلع َسَلَجو وَ
 ًاباوَج ُديِحَن ال انآر اًملق ءّيلإ َرظَّنو يبحاص لإ ُتْرَظَتف ؟َكبْلق ْنِم ناميإلا

 00 ا ؛مُهَّللأ :لاق

 ُمَلْعَت تنك نإ ؛ مُهّللآ : لاق َمُث «عمتلت بهذ نايحف اهانازد كاعد وذنم

 0 ْتَحَجَرَف ءابطَح اهّدْف ة دلفي ُتَحَأ (؟”لامخإلا ًادابع كَل

 .ئضُمو اهلمحف

 (ز).(1941/4) ةوفصلا ةغص .ءامسألا يلوهجملا مايشلا لهأ دابع نع وهو )١(

 (ز).امهتدابع نسحل َصيلملاو َصيِبَصلا امس «ماشلاب نادعتي ناك ناباش :ٌحيلْمْلاو حيِبُّصضلا (؟)

 .ءارحصلا انلبسد (5)

 (ز).ةرهشلا مدع يأ (4)
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 (١)(ءادردلا مأ)

 اهيلع ىلاعت هللأ ةمحر

 ةلاجما زو ودمل ئفشأ ُتْدَجَو امف ٍءيَش ٌلكب ةَدابِعلا ُتْبَلَط : لاق

 .ركذلا ِلْهَ

 ناخب : تلاق آل : َليق ؟هريرَس ىلع ْتِّيَملا لوقَي ام يِرْذت ْلَه 5

 ءينتَرَع امك اينذلا كرت ال ؛ءاريرَس لمَ اي ةاناريج اي ُهالْهَأ اي : لوقت

 يرذو ْنِم يّنَع َنولِمْحَيال يله ّنِإف ء يب ْثَبَل امك ايلا مَنْ الو

 تولقل ةكْسأ انذلا : ثّلاق مث ءينوُجَحل ٍراَبَجلا ّدنِع ينوُجاح ولو ائيش

 ااا تعد رض الإ طق َدَحأ اه ا تارا ا توراغ نو نيكراعلا

 0 انأ تعفن : ثلاقو هج ورم ْنَأ ْثَمَأَف ءادرَدلا ا 00 ل

 :لاق وأ .(اهجؤُر رخآ يف ؟ةأرَملا» : لَ هلأ لور لاق :لوق
 ل

 .ًاِلَدَب ِءادْرَّدلا يبأب ُديِرَأ تْسَلو "”ءاهجاوُزَ

 يبأ ةجوز دردح ىيبأ تنب ةريخ :ئمست ئربكلاف ناتتثأ ءادردلا مآ نأ ملعأو ءءادردلا مأ )١(

 .ءادردلا يبأ لبق تنام اهنإ :لاقيو هيلي يبلا نع ةياورو ةبحص اهل ءادردلا

 ةيباصوألا يبح تنب ةميهج :ليقو ؛ةميجه :ةهيقفلا ةملاعلا ةديسلا يه ئرغصلا ءادردلا مأو
 اهجوز نع امج ًاملع تور دقو «ءاهنع تام يتلا ءادردلا يبأ ةجوز يهو ؛ةيقشمدلا ةيريمحلا

 دعب ةيواعم اهبطخ يتلا يهو ؛دهزلاو لمعلاو ملعلاب ترهتشأو اهرمع لاط دقو «ءادردلا يبأ

 .هجوزتن نأ تبأف ءادردلا يبأ توم

 «ثيداحأ ةثالث ٍخَي يبلا نع تورو ةبحص اهل ئربكلا : متاح يبأ نب نئمحرلا دبع لاق

 .ءادردلا يبأ ةجوز امهاتلكو «ءادردلا يبأ نع تور اهل ةبحص ال ئرغصلاو

 ()).(594/14) ةوفصلا ةفص :(؟14//17) ءالبنلا مالعأ ريس .فرصتب ها

 (ز).ًاليلذ هتلعج يأ ؛(تعرصأ) لذدب (تعرضأ) :ةوفصلا ةفص يفو (1)

 اهجوز اهنع يفوت ةأرمأ اميأ» :ظفلب )١١4/4-٠١86()5١514( طسوألا يف يناربطلا هاور (5)

 نب ركب ريأ هيفو :1()071471؟4/١7) عمجملا يف لاقو ؛«اهجاوزأ رخآل يهف هدعب تجوزتف

 .هِكي يبنلا نع ةشئاع نع (؟514 /9) هخيرات يف بيطخلا هاورو .طلتخأ دقو ميرم يبأ
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 ٍقارتحاك ّمّدَآ نبأ بلق يف لَجَولا امْنِإ :ثلاق ادا 1 نع اا نع

 َتْدَجَو اذإ عذأف :ثتّلاق «ىلَب :لاق "”؟ةَريرعشف اهل لجن مآ 17 لا

 .َكِلْذ َدْنَع ٌباَجَتْمُي ًءاعُدلا َّنِإف ءَكِلْذ

 هْنَع ئلاعت هلأ ّيِضَر ءادرّدلا ابأ ينْعَت يِدّيَس يَنَدَح :ثلاق اهنعو
 ٌلَكَوُملا كَلملا لاق ِبَِغلا رهظب هيخأل اعد ْنَم١ :لوقتي ِةُكَو شلآ َلوُسَر ٌعِمَس
 . ؟70لئمب كلو دب

 7” ا

 )١( (ز).بشوح نب رهش وهو ١

 (ز) . لخلا يصُع : نيتحتفي ةغغسلا (؟)

 (ز).ةدعر يأ 00

 ,(17775) ييخذلا رهظب نيعليسملا ءاعّذلا لضف باب ءءاعدلاو ركذلا باتك يف م ليم هجرخأ 04

 0( هب ٌلَكوُملا ُكْلَملا لاق) : هِلوق دعب (نيما) :ةدايزب ةوفصأا ةفص يو

00 



 (7١(:يزعلا دبع نب رمع تخأ نينبلا مَأ)

 اهنع ئلاعت هللا يضر

 .هْتكَلَس ام آقيرط ناك ْوَلو ؛هتسيَ ام صيف َناَك زل ؛ٍلْخْبلل فأ : تلا
 اولع بّيَّطلا ماعّطلا َنِم ّيلإ كح ٌةاساوملاو ُةَلّصل لكلا شارب ةفلاقو

 .أَّمَظلا ئلع درابلا بارشلا نمو , عْؤجلا

 نإ ثحأ تنك ىنإف «فورعم اذ َنوكَي ْنأالإ ؛ءيش ىلع طق دسخأ ام

 ْ . ٌكِلَُذ يف ُهَكَرْشَأ '"”[نأ] ُتْدَسَح
 موو ري هةر و ى ايل

 . هلل ٍليِبَس يف ٍسَرف ىلع لمختو ةِبقَر ٍةَعُمُج قيعت تناكو
 يف ىلاعت هلأ ِةَباهَم ٍمظِع نم َنَسْحَأ يشب نولحتملا لكن ان : تلاقو

 .مهرودَص

2 7 0 

 ؛كلملا دبع نب ديلو ةجوزو ءزيزعلا دبع نب رمع تخأ ؛«ناورم نب زيزعلا دبع تنب َنينبلا م 0(
 .ريثكلاب قدصتت تناكو «ةدهاز ةدباع ةماوق ةماوص تناكو «ةغالبلاو ةحاصفلا تاّير نم

 (ز).(١/74١) ةيردلا بكاوكلا ؛(19/0١) ديرفلا دقعلا )1١/ ١6١(« ءاسنلا مالعأ ها

 (ز).ةوفصلا ةفص نم ةدايز نيسوقلا نيب اه (؟)

 ١غ



 (7١(يراوحلا يبأ نبأ ةجوز ةعبار)

 اهل ةغئاز يتَجْوَر ثناك 0 هللأ همحر ّيراوحلا يبأ نب دمحأ لاق

 يف اهّمْعِمَسُف «فخلا َه ةرمو ع « أيل رمو ٌّبحلا اهيلع ٌبِلْعَي ة ٌةَدَمَف «لاوحأ

 / ! لوشن 5 لاح

 0 يِرَصَب نع باغ ُبيِبَح
 وقت سأل ٍلاح يف اهتمِمَسو

 0 داؤفلا يف كلي .دَعلَو

 0 سيلَجْلِل يِّنِم مْسِجلاِف
 وقت ٍفْوَخلا لاح يف اهتُعِمَسو

 ٍ ةارأام ٌلِيق يدازو
 ىنُملا ةّياغ اي رانلاب يف رْخَنَأ

 ٌُبسيِصُن يبلق يف هاوس الو

 ٌبيغعَيام يداؤف نع نكللو

2 

 يِسييِنَأ ٍداوفلا يف ا ٌبيبحو

 ؟يتئاسم ٍلوُطِل ْمَأ يكبأ ٍداَردِلأ
 ل

 ؟ينبحم نيأ ؟ُكِيف يئاجر نيأف

 َملْثلا ُتيأر الو «ةّمايقلا يِداَنُم ُترَكَذ الإ َناذألا ُتْعِمَس ام :ُتلاقو

 . رشخلا ُثءْكذ الإ ًادارج تيأَرالو «فخحّصلا رياطت تكد الإ

 : ًاماعط ْتَحَبَْط اذإ اهيَلَع 'ولاعت شأ ُةَمْحَر ثّناكو

 . حيْسُتلاب الإ ْتَجِضَت

 امَق يدّيَساي اًهلك : لوقت

 مم مس ميدو جساهوسسل م سوم مس لاس ل

 تاياكح لخدت دقو «ةيودعلا نم رفصأ يهو «يراوحلا يبأ نب دمحأ ةجوز ليعامسإ تنب ةعبار )١(

 ىف هذنه كراشت ةيودعلا ةعبار نأ :ىملللا ن'مح رلا دع وبأ ركذ دقو :هلنه تاياكح ىف هلله

 .ةيماش هذلهو ءةيرصب ةيوذملاو «دمحأ ةجوز نع ثيدحلا يف ىتأي ام مومعو ؛اهيبأ مسأ و اهمسأ

 . ةيودملا ةعبار كانه ةئوفدملا : ليقو «سدقملا تيبب اتيز سأرب تنفدو ؛«ةئمو نيثالثو سمخ ةنس تيفوت

 ءايلوألا تامارك عماج ,(7"4/١٠)ةوفصلا ةفص 2(؟147/8) ءالبنلا مالعأ ريس .اقرصتب هأ

 (ز).(الا /؟)

 (ز).(يعمسو) لدب (يصخشو) :نساحملا نساحأو ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 1 ا : ٌروحلا ُتنَأَر امّيزو (نوُئيِجَيو َنوُيَهْدَي نجلا تكاد -- ماو

2 # 2 

 (7١(نوراه مأ)

 ْتْيَصَع ْوَل :ثّلاق ؟مِلو :ليق أل :ثلاق ؟تؤَملا َنْيِحْنَأ :اهّل َلْ

 تك اا ايمدأ
 يَصع ٠

 و ومع 6

 ا دك و ةاقز قحا كنك كان امل

 د 2 2

 "”لولهب تنب ةبيوث)
 اهنع ئلاعت هللأ يصر

 -قْشَمِد ةدهاز ْتّناكو_لولهب تنب ةّبيوُت ُتْعِمَس :يراوحلا يبأ نبأ لاق
 . باذَعلاو َكَدْقَف َترلَع ْعَمْجَت الف كيب الإ ةّرخآلاو اينُدلا ٍتّباط ام ؛ ىْيَع َةَرَق : لوُقَ
 وول تت يصوم آَ» :ةيآلا وذله ْنِم ْىنْعَملا اذنه ْتْذَحَأ 00

 ولاعت هللأ دَمُف جيهدلخ عِمَج ِءالُؤَهَق 0 16 : 19: نييتسلا « حلا راع ما

 .(ميحجلا يلصي يلصب هللأ ثتاذعو «باجحلا 5

 ان د 2

 ككل يأت تناكو «يئاراذدلا ناميلس وبأ اهل َدَملَتك ءفثقّتلاو دْهُّزلاو ملم ةداعلا ِتاَيَر نم )١(

 0 .اهيلجر ئلع ٌةَرَم رهش لك قشمد نم سدقملا
 انفشك اذإف «ةنس نيرشع لذنم اهسأر نوراه مأ ْتَنَهَد ام :ةيماشلا ةعبار تلاق :يزوجلا نبأ لاق

 (ز).(707/6) ةرفصلا ةفص 1٠١(: /0) ءاسنلا مالعأ .انروعش نم نسحأ اهرعش ناك انَسوؤر

 تنب ةنمؤم) :يملسلل ةوسنلا ركذ باتك يف دروو ءةوفصلا ةفصو نساحألا يف اهمسأ درو اذكله (؟)

 .نيطوطخملا يزوجلا نبال ةوفصلا ةفصو ركاسع نبأ خيراتل هازعو «ءاسنلا مالعأ يف اذكو (لولهب

 يه :مهضعب لاقو .قشمد ةدهاز تناكو ءرابكلا تافراعلا نم تناكو «قشمد تادباع نم :يهو

 (ز).(155/6١) ءاينلا مالعأ )1791١(2 تايفوصلا تادبعتملا ةوسنلا ركذ ه ١ .دادغب.تادباع نم
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 (7١(ةمامأ يبأ ةالوم)

 اهيلع مىلاعت هللأ ةمحر

 ءاهل ْعَمْجَيو ةَقَدَّصلا تحي ُدْنَع ئلاعت هللا ّيِضَر ةمامأ وبأ ناك :ثلاق
 ةثالث الإ ُهَدْنِع ام "اَرَمْقَأ ذَقو ٌلئاس ُةاتأف هَوَرْمَتب وأ ٍةَضْيِي لو ؛ ًالئاس ٌةثيالو
 هت ءًرانْيِد ٌهاطعأف ٌلئاس مث ًرانيد ٌءاطعأف ٌلِئاس َمُث «ًارانُيِد ٌهاطعأف ريئاند

 ىلإ ُتْنِحو ؛ًءاْشَع ُهَل 0 تضر :امئاص ّناكو ٍدِجْسَملا لا أَ
 :ْتْلُقَف َلَبْقَأَف ءرانْيِد ةئمثآلَت اذإف اهُنْدَدَمَك ٍبَهَّلب اذإف ل ُهَدهَمَأل هشارف
 اعيش ُتْفَلَخ ام :َلاق اتق زف ينررْخُت مل ٍقَعَيْضَم يف َدَقْقنلا مذله َتْفْلَخ

 ُهلَعُت صْنِح ٍدِحْسَم يف ثّناكف «2”ُثنلْسَأَف يراَثُر ُتْمَطَقَف ُتْمْقَف :ثلاق
 .نْيّدلا يف ّنههقفتو «ضيارفلاو ءَنَنّسلاو ءَنآرقلا َءاسّنلا
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 اس وام سس سم ملل ١ اصل سنس اسف سس م ميس ل مسيل اس مس م عل م مس

 (ز).(6(/703) ةرفصلا ةفص . كلوا ل ا 01(

 زا ذأ ُهَدْنِع َقْبَي مل : لجل : فار تلخ 2 تلح : زاَدلا ترفق 2239

 ل ١)



 بسس( ارو
 (ك10ءرخ 0

 اهيلع اىلاعت هللأ ةمحر

 دق ٌءاسك اهْيَلَع «رباقَملا بابق ْنِم بق يف انأ انيب :يراوحلا يبأ نبأ لاق
 ىَلُد كَّلاَض ٌةأَرْمَأ :تلاق ؟اذنه ْنَم :ْتلُق «طئاحلا َقْدَت ِةأَرْنأب اذإف تلَبْسأ
 ءَداجّنلا قيرط ْنَع :ثّلاق مث ْتَكَبَف ؟َنيلَأْسَت تيرط يأ ْنَع :ُتلق «قيِرّطلا ئلع
 عت ال باقل َكلَيو «2"”ًاباقِع ٍةاَجَّنلا قيرط َنيِبو اننيب لس : تلق
 ٍرْمَأ ْنِم ةَلْغاَّشلا يتئالعلا ٍفْذَحَو ةلَماعُملا حيخصتو «ْثيِعَحلا رْيّملاِب لإ
 ؛ عيت مَ َكَحاوج َكِلَع كمن م ناهس :تلاقز تعم لاق ءاينّذلا

 اهيلع يلاعت هشلأ هَمْحَو 0 ْتَوَخ هد عّدَصَتَي ملف َكَداؤُف َكْيلَع ظِفَحو

 ٍِ ف 4

 (ز).67037/4) ةوفصلا ةفص .ءامسألا تالوهجملا ماشلا لهأ تادباع نم ةدباع يهو )١(
 وهو «لابجلا ِتاِيَقَع ٌهدحاو :ةَبَقٌعلاو ءٌتاَبَقَعو ٌباَقِعو ٌبَقَع َةِبَقَعلا ْمْمج :يرهزألا لاق (؟)



 (©"”ئرخأ)
 اهيلع ىلاعت هللأ ةمحر

 : لوقت ءادوتس ةيزاخن ثيآر : يميتلا دعس نب دمحم لاق

 يدارفنأو ينل مويلا محراف يداؤف 0 د امي هلع كَل

 ءاهْنِم بذقلاب َعرَص ْدَق ٌّلجَر اذإو ؟ٌبحُملا ا (ءادوس اي : ٌتلقف

 بح يف ٍقِداَّصلا ٌبِحّملا ُةَمآلَع ؛ُلاَطَب اي :تَلاقو ِلُجَرلا ئلإو ّيلإ 0-
 ٌةّيجلا اذإو ءماق ْدَق لولا اذإف ءموُقَيَق ؛ْذَق :نونجَملا اذاهل َلوُقَي ْن
 .ًادبأ هيلإ ُتْعَجَر ال ِكّبَرِل ِكّبُح قّذص ّقَحو :هناسِل لع اهل لوقت
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 500 0 م5:/8) ةوفصلا ةفص . ًاضيأ ءامسألا تالوهجملا ماشلا لهأ تادباع نم ةنباع يهو 21

 ١) هافحخأو ل :هردص ىف ةْيَشلا ّنجأو . (ٌنَحَي) لدب (ةرجَي) : ةوفصلا ةفص ىفو ا
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 (7١يرصملا نونلا وذ)

 ليللا َّنَج اًملق ءرخبلا لحاس ىلع نوُنلا اذ ثيأر :فلخ نب دمحم لاق
 امكفلاخخ لب ٠ ا لاقف ءاملاو ِءامّسلا ىلإ َرظَنف َجَرَخ

 : تايبألا وذنه دشن لْزَي , مل للا "روت انف امك اش ْنِمو امكن مظعأ

 2 د ا يجيبك لا اولا

 كك 7 كلا دل تك 0 تتللل ةكلك لش
 نت *# 1

 : هيلع ْئىلاعت هللأ ةمحر همالك ْنِمو

 ءَحِلاَّصلا نيرقلا يف ٌعومْجَم ٌُرْيَخلاو «ءايحلا ٌبيطت َنيحلاّصلا ٍةَبْحَّصِ

 . كئاعأ َترَكَذ نإو كرك تيسن نإ

 يف ديزي .كِنِطاب ئلع هّنبْيَم عقتو ءهتيْؤُر هلل كرك ذث نم ةيخّصب كيلع

 ىف تمدام ئلاعت هللأ يصعت الو دلَمَع اينّدلا يف َكدّمَرُيَو :هُقطْيَم ُكِلَمَع

 ا .هلوق ٍناسلب َكظِعَي الو هِلْغِف ٍناسلب َكْظِعَي ءهبرُق
 ُةَسَجلا ُدِجَيال امكَف ءبونّذلا يف بولقلا ْمَقَسو ؛عاجوألا يف ٍدَمَجلا ُمَقَس

 .بونّذلا َعَم َةدابِعلا َةَوَالَح ُبْلَقلا ٌدِجَي ال كلذك ءِهمَقَس َدْنِع ماعّطلا َةَّذَل

 :ليقو ءدمحأ نب ضيف :ليقو «ميهاربإ نب نابوث ةيرصملا رايدلا خيش دهازلا يرصملا نونلا وذ )١(
 .ضايفلا ابأ :لاقيو «ضيفلا ابأ نكي «يميمخألا يبونلا ميهاربإ نب ضيف

 .اميكح ًاحيصف ًاملاع ناك : سنوي نبأ لاق ءروصنملا مايأ رخاوأ يف دلو

 بكرم يف رصم ىلإ هب يدعو ةزيجلاب تاه :ليقو «نيتثمو نيعبرأو سمخ ةنس ةدعقلا يذ يف ىفوتو
 ةنس :لبقو «نيتثمو نيعبرأو تم ةئس ةدعقلا يذ نم اتلخ نيتليلل ءرسجلا ئلع سانلا ةمحز نم ًافوخ

 (ز).(١0187/1) ءالبلا مالعأ ريس .نيعستلا ءانبأ نم ناكو ءحصأ لوألاو ءنيتئمو نيعبرأو نامث

 (ز).بهذ يأ (؟



 ّلمجأ ٌةَدالق ُهَدَّلَق الو لفعل ني َنَسحَأ ةعْلخ دع ع نع نات للا

 . ئوقّتلا ُهَلك َكِلُذ لامكو .ملجلا نب لضفأ ةليزب ةنوز الو ءملهلا ّنِم

 .فاياطع ىلإ ظن نم َعوُدْخَملا ل ءاعولحم نوكَتَف ُهْنَع ا نأ ذا

 .اهيلإ ٍرظَنلاب بلا راظنلا نع تت
 .باِبْسَألا يلو ٌنوقيَدَصلا ّقَلَعَتو .بابشألاب ماتا َقّلَعَت

 تف رب ْمِويَلَع تسل 0 ا

 مام لع ُكَدتسُيو ُهْنَع مُهلمعأ َلَج هلل هلأ ئلإ يات أ دبع ّبَحأ نإ

 ِهِسفن ىلع هرارقإو ٠ لل ةَعْرَسو و ل يف هعضاوتب ٍلجَرلا ٍلْقَع
 - .ُهلم ءاج اذإ أطخلاب

 يف يسن ْنَمو «ءيش ّلك هبْنَج يف َيِسَن ؛ٍةقيقح ئلع ئلاعت هلأ َرْكذ نم
 .ءيش لك ْنِم ًاضّوِع هل ناكو ءٍءيَّش ّلك هيلَع ظفح ٍءيَش لك ئلاعت هللأ ٍبْنَج

 .دبألا ةايح 0 ؛دّمَكلا كوم َكَلَس نم

 ةنجلا تّباط الو ٍووفَعِي الإ ٌةَرخآلا تّباط الو «هركذب الإ ايندلا تّياطام

 كيو ال
 .بجعلا عم ِءافّصلا ٍماوَد نم رم ّىلإ حا طيلختلا ّعَم م هنأ ىلإ رققلا 0

 م

 لدأ اعف هيت و نع هدي نأ ني دل كعأ وه وب ادن نلاعت هلآ أ ام

 .هيسفت لذ ْنَع ُهَبِجْحَي نأ ْنِم هَل َلذَأ وه ذب دبع هلل

 .ًابَطَع يقل ئلاعت نمو ًابطد طّقل أطاطت م

 لكو «ليلذ ٌبَحُم ُلكو ءَشِحْوَتْسُم صاع ّلكو ٠ ٌسنأتْسُم عيطُم ّلُك
 .بلاط جار ُلكو تراه فئاخ

 .صالخإلا دومتاب نلت دقن هلك كح ان
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 1س ل سلا سم سس

 6 (َيبَح) لدب (عنج) : ةوفصلا ةفص يفو )010
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 5 داكلا نباب فورعملا دمحأ نب نسحلا يلع وبأ)

 هنع /ولاعت هللأ ىضر

 :هللأ همحَر همالك نم

 انيلإ َّلّصَو انيِلَع َرَّبَص ْنَم : ّلَجَو رع هللأ لاق :لاق
 .هيِنْعَي امي لإ ناسللا ِتِْنَي مل ٍبْلَقلا يف ُفْوَحلا َنَكَس اذإ

 نري هُم ةئفوُصلاو ءاووطخأف فعلا ُثيَح ْنِم ئلاعَت هنأ اوه هُم
 .اوُياَصَأف ملهلا يح

 .هاوس نع هب ءانْفَتْسالا ”شنأ هديب ام لوف نيل رنا ىلإ َدْبَعلا عطقنأ اذإ

 ْلَمْعَي ْملو اهَعِمَس اذإو «ٌبْيْذُم وهف اهلَبْقَي ْمَلَف ةمكحلا ُلُجَرلا عمَس اذإ
 . قفانُم َوِهف اهب

 :هبرقي هَسنأ ةَركشو اهب حرف نإف ءهرْكِذ ةّوالخ َدْبَعلا َقْرْرَي يا نإ

 هتَوَداَح ُهبَلَسو هناسل ئلع َرْكَّذلا ئرجأ ٍرْكّشلا يف نو

 :لاقف ؟لونغلا 0 وأ ٍرقفلا ئلإ ُنَيْمَأ َتنأ نيتبنجلا يأ ئلإ ل 3

 : لومي أكن هل ردت انفاس انيقوانا ئلإ
 ٍرَقَملا بِناج يف ُءاِيلَعلا ٍتّناك اذإ نئنِغلا بياج ىلإ ٍراَطَنِي تْسَلو

 رْبّصلا لع يْثأ هنأ نأ َكْبْسَحِو يّبوني ام ئلع ٌراَبَصل ينإو
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 . نييرصملا خياشم نم نيحلاصلا رابك نم «بتاكلا نباب فورعملا ةمحتا نب نسحلا يلع وبأ )0010

 .هريغو يرابذوّرلا يلع ابأ بحص
 (ز).(777/4) ةرفصلا ةغص . ةئمئثالثلاو نيعبرألا دعب يفوت

 ةدلحا



 (7١(دئاع ىلو).

 هيلع ئىلاعت هللأ ةمحر

 0 وهو «نونلا يذ يدي نيب ًادعاق تنك : نيسحلا نب ففسوي لاق

 تنأو َنوُكِبَي ُنِساَكلا !؟َكَّلام :ُهَل َلاقف ءُكَحْضَي ٌتاشو وكي ثساّتلاو
 لوني اهنان ؟كحشَت

 اليِزَج ًاظَح ةاَجنلا ْنْوَرَيو ران فّوَخ ْنِم نو دْجْنَي ْمُهّلُك

 ةلهرجت ىتعي ىفك يأ ال 9انأ عار نانلاوب ناتحلا يف يل ملا

 لوي ًأَشْنَأَف ؟ُلَعْفَت اذامف 2 نإف :ُهل لبق

 اليقّمو ًالزْنَم ٍراَّئلا يف ُتْمُر ًالْضَو ٌبحلا َنِم ' ”هذجأ مل نإ ان

 الْيِصأو "اهِصاَرِع يف ٌهَرْكُب يئاكبي اهّلفأ تَجَعْرَأ َمْن
 اليلَجلا "تحي هَل أ يِعّدَي يت نس ا
 اليوّصلا "”باذعلا هيب ُءازَجَف ًاَقِحُم ُهاعَّدأ يذلا يف ْنَكَي مَن
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 0 ااا ات ا ااا ا ات ااكك تتاكد” اا ل ل“ “-0-00000  ها توا سرررما نس ناو ا اس رعسع اسس ةممف ل

 (ز). 09377 /1) ةوفصلا ةفص .ءامسألا يلوهجملا رصم دابع نم دباع )١(

 (ز).(انأ) لدب (اسنأ) :ةومصلا ةفص يفو (١؟)

 (ز).خلإ. . .دجأ مل اذإف :ةوفصلا ةفص يفو (؟)

 (ز).(اهصارع) لدب (اهمارض) :ةوفصلا ةفص يفو (()

 :ةرفصلا ةفص ىفو (5)

 نرويح نلوم ثنا ةيعانا“ .نيلع اريكوت نسكزسلالا حلم
 د 4 #

 5 :ةوفصلا ةفص يفو (7)
 (ز).اليوطلا ٌباذٌعلا هب ينازَجَف آَقِيُم ٌتيَعَّدأ ينلا يف ْنكأ هل

 3 د 2
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 7 (يرابذورلا يلع يبأ ةأرمأ ٌةريزع)
 اهنع ئلاعت هللأ يضر

 يكبت يمصهو ءاهب د لامجلاو جاَحلا جورُخ َتْفَو 2 0 . كن أذل اريَخ ُثيِعَل امو َكْبِحأ ال فنك :ُلوُقت تاك
 :ل وقَت مث فافْحْضاَو :لوقتو
 . ؟ِتيَبلا ٌبَر ىلإ ٍلوصولا نع ّعطقنأ نم ردع تفيعكف هيلا نإ لوصؤلا مَا نم رمح وين : لوقت مّن 34 ْمُهْنِم يل َسِيَل نأ اوُمِلَع ذَثو ٌمِهْيلَع ثوهَتال "'يِوْعَز لابامو ُْبَعلا ُلَمْفَي امك ْمكيديأ َعَْط نكأ ْمُكَباَكِر يعابتأو ينوُعَد :ثلقَ

 نق 03 دع

 .رصم لهأ تادباع نم يرايذورلا يلع يبأ ةأرمأ يلع تنب ةزيزع نميأ مأ 00(

 .نسح مالكو مهفو لاح ةبحاصو «ةلجألا نم تناك

 (ز).(١١5) ةوسنلا ركذو 751/14(2) ةوفصلا ةفص

 (ز) .(يمعز) لدب (يمغر) :ةوفصلا ةفص يفو (؟)
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 (1!(ةيموُنلا ةيحدت)

 اهنع ىلاعت هللأ يضر

 ِكَّنَأ يبه :اهل َليقف تيجو ينبح ْنَماي : اهتاجانُم يف لوقت ْتَن
 ناكو .؟"ةّبوُثلا ٍدلَب يف ُتْنك :ثلاق ؟ِكْيي هنأ َنئملعت ّنيأ ْنِمَف لأ نحت

 «بيلّصلا يبق : لوقتف قَسينكلا لإ ينحت نما ُتناكف ؛ِنييلارصن ٌياوبأ

 نأ ُتْمِلَعَف ثلتكأ ال تح يِهجَو ُدْرَبَف جرخت افك ئرأ َكِلْذِب ُتْمَمَه اذإف
 .ةميدق يب ةتّيانع

 )١( ةئمعبرأو ةعست ةنس ْىَفَوَتُملا يفوصلا ينيلاملا يقل ءرصم لهأ تادباع نم ةيبونلا ةيحت .
 (ز).(801/11/) ءالبنلا مالعأ ريسو .(ا""7 /4) ةرفصلا ةفص

 (ز). رصم بونج ةبوثلا دالب (؟)



 هنع ْئىلاعت هلأ ئضر

 ىلع ُهَسْفَن لمَحَي ئتح ئلاعت مل ] باوثل هؤاجر مدي ال دبعلا نإ : لاق
 م

 َضْوُرَي نأ رْبّصلا ٍبِتارَم ئندأ نإ :لاق ؟ربّصلا ٍءيش ّيأو :ُهل َليِق ءرْبَّصلا
 ناكر لاق 37ه لف « سفنألا هراكم ٍلامِيحأ ىلع ُهَسْفَت ٌدبَملا
 حارس :لاق ؟ُرْوُتلا َكاذ ام :َليق ءَارْؤُن ُهَبلَف نلاعت هللأ َتَرْرَأ هراكّملل ًالِمَتْسُم
 .هباشتُملاو لطابلاو ّقَحلا َنيِب َقْرُفَي هبلق يف ُنوُكَي

 بِهبْضَمِل ٌبَضْعَي ئلاعت هلأ َّنأل ْمُهَبْضْنُت نأ زايخألا َتْبِحَص اذإ َكاَيِإ
 1 .مهاضرل ئضزَيو

 نأ و وه اينُدلا ٍلْهَأ َدْنِع ُلْخْبلا :لاق ؟لْخّبلا امو :هل ليف ءٌلْخُبلاو َكاَيإ

 أ نع بنك رب يللا ريف عرجألا لأ دن اأو تلامس "7 اضف ةركت
 لا

 ؛َقّتلاو ئدُهلا ُهَبَلَف لاعت هلل أ َتَرْوَأ ئلاعت ل ِهِسْفَتِب اج اذإ دْبَعلا َّنإ

 .لماكلا َلَقَعلاو ءَّمِجاَولا َمّلِحلاو ءّراقولاو «ةنيكّسلا ةرطغاو
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 (ز) . (”77/4) ةوفصلا ةفص .ةيردنكسإلا لهأ دابع نم ينهجلا ديز نب ملسأ 01(

 نس ىأ :ًانينض ()
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 (2١(دباع ْحِلَو)
 هنع ئلاعت هللأ ىضر

 ىلع ُتْمَقف ءهيلإ ُتلَحَرف «ٍبرْعَمْلاِ لجَر يل َفِصُْو :نونلا وذ لاق

 ملكي ال هلاولاك ْمِجْرَيو يَلَصُي ةَالَص لك َتْفَو حرخَي «ًاحابص د هباب

 نإ ُعَبَس يناسب :لاق يِنمّلَكُت ال َنيِعبْرأ دن انهله ميم ين | :هل ُثلقف ًادَحَأ

 :ٌتلق ؟ُلعفَتو :َلاق ءَكْنَع اهظَمْحَأ ِةَطِعْوَمِب ينظع :ُتلقف ءينّلكأ هّئقلطأ انأ
 «ّىنغ ىلاعت هلأ َمَم َرَقفلا دعو ءاينّذلا تحتال : لاق 0
 عم ةدحّولاو ءًءاطَع ىلاعت هلأ نب عنملاو «ةَمْعَ َلَجَو رع هللا نم َءالبلاو

 ىلاعت هللاو ءاشاعَم َنكوَّتلاو «ةفرحا ةعاطلاو ءآزع َلّذلاو سا كانا
 نإ عوجشلا ٌديرأ ينل :تلقف « ءينُمْلَكُي ال ًارْهَش َتكَم مْ مدع دش ركل

 كيو هدو ام نو ُدِهاَرلا :لاقف ةظعوَملا يف دي ْنأ تيأر ْنِإف يدل
 ُتْدّصلاو د نارقلاو: مسلم ةرلسلا) هي ام ةقئايلوب هتك ردأ كي

 فليلذ ٌلقَعلاو هُّمالَك ةّمكحلاو ؛هئاوخإ َنوَقيَّدَّصلاو ءهّبطَم ٌقوُشلاو ."'”ةُنَنج
 هذع ئلاعت هللأو ءهمادإ عوجلاو

 لالالا مما م اا071 ا 001000“ ل“#ا#غ>ا*

 (ز). (798/46) ةوفصلا ةفص .ءامسألا يلوهجملا برغملا لهأ دابع نم دباع وهو )١(
 (ز) .ٌهرْئِس ؟يأ :ًهّيْنِح (؟)



 (7(نونُجلاب مهتم يِلَو)

 كلا بج يف ةكرغملا لهأ نم لحي يل َفِصُد :نونلا وذ لاق
 نم مكي امو :تلق ؟نيناجّملا ِنَع ُلَأْسَت «ءاولاقف ُتْنَع ُتْلَأسف هتدصقف
 «لوقُي ام ُهَقَْ الف ٌمّلَكَيو ءُبِبجُي الف ملكي ءايهاس آمئاه ةارثا 0

 ينو «نونُجملا اذنه فاصوأ نسحأ ام :تلقف «يكبيو هسفن هذ يلع حونيو

 ٍنوُرْحَم تْوصب اذإف ِرِعَو داو الع ٌتْفَرْشَأَف ؛ينالفلا كارلا ىف يف :اولاق ؟هيلع
 : ٌلوقي

 ذمرأ ةاودس نإ ذه ئدتلا ثننأ ١ ىركدت ذاوفقلا ندحأ يذلا اذاي
 ُديدَج ٍداؤفلا يف ٌضَع َكاوّمو رشا نامّرلاو يلاِيللا ئنفت

 7 24 نب

 ءاهُموُسُر ثّيقَبو ءٌنساحملا كلَ ْتَبَمَذ ْدَمو ءِوْجَولا نّسَح ّىتف اذإف
 ٍ : لوقي ًاصخاش قبو رف لس

 ٍقرَيمُم ُدْيَغ ٌءْيَش حوُولاو َتنأف اهتَكيِزَو ايْنَّذلا نَع يْيَع َتِيَمْعَأ
 (*0ىّلَفلا عِلْطَم ئَح هَّمَح ليَللا ِلَيَأ ْنِم "0َرأ يِيلَقُم ئئفاو َكَترَكَذ اذإ
 ٍقَدَحلاو نْفَجلا نيب َكّتأَر 3 6 رع نافل هكهاطت انو

 ع + 2#

 !؟َتنأ ٌنونْجَم وأ :ثلق ؟نيناجّملا ٌبلطو كلام ؛نونلا اذ اي :لاق مث

 (ز).(71414/54) ةوفصلا ةفص .ماكللا لبجب ءامسألا يلوهجملا نيناجملا ءالقع نم دياع وهو )١(

 (ز).روغتلا نم اهلوح امو ةيكاطنأ لع فرشملا لبجلا وه :ماَكّللا لبج (؟)
 (ز) .رّهكلا :قّرألا (5
 (ز).هنيعي حْبّصلا :نيتحتفب ُقلْقلا (1)
 (ز) .ساعُتلا :ٌنَسّولاو ةّنّسلا (6)



 كيلإ َبّيح يذلا ام :ثلق ءّْلَس 0 لاك : تلق دب ٌتيّمُس ب دق :لاق

 ءينَدرْفَأ هب يدُجَوَر ؛ يِبَمْيَم هل يب :لاق ؟ةيدوألا يف َكَميَمو .دارفنالا

 0 :تلق ءداوُملا ٌراَوَس :لاق ؟َكنم ٌتحلا َّلَحَم ّنيأ :ُتلق

 «ثّيح ال ثّيحب :لاق ؟ةدجت َففْيك :ٌتلق «هناحبُس ّقَحلا :لاق ؟َكننَوَلَخ

 هك هللا اهل جت ةَحْرَص ّحَرَصق : لاق ؟ٌّقَحلل َكِنادْجِو قّدِص ام : تلق

 يردأ ال ٌتَريَحَتف اَعَم همَس مث ءَنيقداّصلا ُتْوَم اذكله ِنوُنلا اذ اي : لاق

 . بهذ َنيأ ىلإ يردأ ال باغ ْدَق هب اذإو دب عَنْصْأ ام

 #2 #2 د

 (١!(يئارجر جلا يلع)

 َمْوَيلا ُثيقل ينم بند : لاق . ينَرَصْبَأ اَكَلَ : لاق «يفاحلا رّشب ُهّيَقَل

 داعو 0 بحاصو ْفَملا قناع :لاقف ؟ كرا :ٌتلقف هاش

 «هيلإ لقنت َمْوَي هي كول رة رلخا لي لعجأو ا 7"2نعوهلا

 .لىلاعت هللا الإ ٌريسَملا تاط اذنه لع

 2 2 دع

 اسس سس سس م سا م سب ريل سب ةهض اش

 )١( مهءامسأ يآ نيفورعملا نانبل لبج لهأ دابع نم يئارجرجلا يلع .

 (ز).(7147/14) ةرفصلا ةفص .يفاحلا رشب ذيتاسأ نم ناك

 .ههركا يأ (؟)



 (١)باصُملا نايس

 هنع ئلاعت هلأ ىضر

 : لاق .نانبل ٍلَبَج يف نونلا يذ عم دئاس انأ انيب ا

 0 0 1 تلقف ءِدوَللا ٌريمتُم َمَجَرف ؛ماَيأ 7 لبجلا يف باغف ىءدورعأ تح

 خيش تيأرف ءافْهك ْتلَخَد ينإ ؛ةّيرْشَبلا فيوخت ْنِم ينْغَد :لاقف ؟ٌكضراع
 ىلإ ماقو در َمَلَس ام َدْعَب ِهيَلَع ُتْمّلَسَف ٠ 0 ا

 مث امعمو

 ؟ءيّشب ينيصوُن :تلقف ؛ يملي ال حْبَسُي كنت م وة دصملا ل رع: داعلا

0 

- 

 : لاق (يندز :ٌتلق « كس هيرفي ”ثأ كَسنا ا َوْعَدِب ّىلإ وعدت

 7 ٍقَريِشَع ربغ ْنِم أَرِع : ٍلاصخ عبر ةاطغَأ هبْع لىلاعت هللأ هَسنا

 قي ْمَل ةَقْهَش َقَهَش َمُك قَعامَج ٍريَغ ْنِم اسنأو «ِلام ريغ ْنِ َىنِغو ءِبَلَط
 و ل

 ةالص :ُتلق ؟ضئئارملا َّنِم ينتاف ْمك :لاقو ًأَّضَوّتو ماقف 00

 :لاقف «ٍماَيأ ةثالث

 يلْفَع َلَمْدَأ بيبَحلا بح مْ يقْوَش ميه بيَحلا َرُْكِذ َّنِ

 ع د د

 ْتَر ركذب ْثتْسِنَأ ْدَقو ءَنيِقولْخملا ٍةاقالُم ّْنِم ْتشَحْوتْسأ ٍدَق :لاق مث
 َءاجَر ماَيأ َةثالْث َكِيلَع ْتْفَقَو :ثلقف مالَسِب يق ٌفرَصَنا «نيملاعلا

 َمُم «دابِعلا ُناجيت ْمُه ئلاعت ش َنوُبِحُّملاَف ؟َكالْوَم تحَأ :َلاقف ءةَدايزلا
 ئتح لّبجلا نم َنيردَحنم د داّتعلا را ادإو ءاينُدلا قَّراف ةخرَص ْخَّرَص

 . باصملا نايك :اولاق ةةا أم : مُهَتْلَأَسَ فورأو

 نب 4 ك

 ل مب سس مس مسسسسسننلل

 (ز).(؟14/15) ةوفصلا ةقص .نانبل لبجب نيناجملا ءالقع نم دباع باصملا نابيش )١(

 /ا4١



 ""(نونجملا سابع)

 ب ٠9

 . عوشخلاب َرَرَتَأ دق ٍلجَرب اذإف «نانبل لبج تدعص :ةلراجلا نبأ لاق

 ٍقَدَحَوْلا ئلع َنورِبْصَت كن : ٌتلقف َرَهظَف تتدَشانف ٍةَرجشي اىراوت ينآر اّملق

 لوقت ًاَحْئَأَف
 انكانأ نبق ايزذم وكلا مشا هزي يكنس بينا خاب
 انقاوسم اكنيهت نأ :ثلكل[ ا ذف يدارُمو يّينُمو يلْؤُس تأ
 اكارأل اهَُدبرأ يبا َرِيَغ ٌميعن ٍنانجلا ّنِم يلؤس ل

 ينيِقَلَم هر ملف هلع مهل َهََس عضْوَملا َكِلَذ ُتْدَهاعَتُت ءينَع باغ ّمُث

 ٍةَرظَن ىلإ ٌءاقوشاو :لاقو «نيكبف ُهْنَع هتلأسف « يناراّدلا ناعيلس يبأ مَدلُغ

 ءرَجَشلا ٍرامُث ْنِم نيترَم ٍرْهَش لك يف لكأي ؛نونجملا سابع َكِلذ نم ئرخأ

 . ةَئَس َنيتِس دنس ُدَبَعيَي «ضزألا ٍتابنو
2 2 2 

 (ز) )760٠١/14(. ةوفصلا ةفص .نائبل ليجب نيناجملا ءالقع نم دباع نونجملا سابع )1١(
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 ''((لحاوسلا ٍداَّبع نمو)

 اذإ ٍرْحَّبلا لحاس لعب رازحلا ٍديعس وبأو انأ تنك 0 لاق

 يع :لتسم أ دل لاق «ثيدحلا ٍباَحَضُأ ْنِم هن انبَظ هي تاش

 ةّصاخلا ٍقيرطو ةماعلا قيرط : ٍنيقيرَط الإ ٌفرْعَأ َنْيَل : لاق ؟ةيست قيرط يأ

 لآ مسأبف ةّصاخلا قيرط اًمأو هيِلَع متنأ يذلا 5-5 ؛ ةماعلا 0 اًمأف

 .ٌباغ تح ِءاملا ىلع ئشّمو ءرخَبلا لإ َمّدقتو
 2 د #7

 (20(ةحلاص ةدباع)
 اهيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 ةلحان ةيراَجب تارَصْنَ ذإ رْخَبلا ٍلِحاس ئلع ٌريسأ انأ انيب :نوتلا وذ لاق

 : تلاقو ٍءامّسلا الإ ابنا خف *عفَر

 اكاذل لهأ َكَنأل اَبحو دادولا ديَح نيّبح ٠ تخأ

 اكاوسس ْنَع هب ُتُلِعُش ٌبُحَف ٍدادولا تح وه ىدنلا انكاف
 اكارأ 1 بل كفدكف عا ٌلمأ ثلا يذلاامأو

 اًكاذو اذ يف ٌدْمَحلا كل نِكلو يل َكاذ الو اذ يف ٌدْمَحلا امو

 2 4 كن

 هل سس يات لل للسس

 (ز).(67370/54) ةرفصلا ةفص .ماشلاب ءامسألا يلوهجملا لحاوسلا دابع نم دباع )١(

 (ز) .(7715/5) ةوفصلا ةفص .لحاوسلا تادباع نم ةدباع (1؟)
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 الاه فره : ٌنايفُس هل لاقف عبس 4 َضرَعَف كف ا 5 مح

 ٌناَببَش ذخأو نمط نايت ماكلماو يحاك ل : لاق 9 كسلا

 مسا صرت

 نا ؟ةرودلا هلله اع « ناقش لاقل كنذ كّرَحو َصَبِصَبف رصيِصَم 0 هنذأ

 . هرْهَظ ىلع الإ يداز ُتْعَضَو ام ٍةَرْهشلا ٌداكم ًالَْل و

 ٌلَمَكَي نمو * ْعَرَي اريخ ورد لاَسَفْتِم ْلَمَعَي نَمُه # :نابيش ولع ُلْجَر أَ

 لؤحلا َدْعَب ناك اّمَلَ ةنَس ري ملف هِهْجَو ئلع َبَهْذَ «مريارَس َوَرَدلاَفِْم

 ٌلَمْمَي نَمُف # :قيقدلا باسحلا َكاذ ْنِم :َلاق ؟َنيأ ْنِم :ُهل لاقف لج م يقل

 .[8-ط/ :ةلزلزلا] (ٌمرَم ارش ورد لاََفْعِم ْلَمَمَي نَمَو 4 اريح ورد لاقتم

 كل 2 نب

 لكوتلا يفو ءقئاف ةدهاجملا يف ناكو ءداجمألا نيفراعلا رباكأو ؛داهزلا سوؤر نم ناك )١(

 .اَيَمُأ ناكو هأقئاو ًافلابم هَّيَر لع

 ةصق هلو ؛ينزملا اهيف يتلا ةبرتلاب_هنع هللأ يضر يعفاشلا مامإلا برقب ةفارقلاب نفدو رصمب يفوت

 (ز).(1120/4) بابحألا عمجم «(770 )١/ ةيردلا بكاوكلا .هنع هللأ يضر دمحا مامإلا ع ه ةفيرط

 6 ةوفصلا ةفص يف ءاج امك ُيِروّتلا ٌنايْفُس وه )ع(

6 



 (""(ملاص ْيلَو)

 "لنا : هبجاحل لاقِف «ءادّغلاب اعدو ."" ءايملا ضْعَب ضعت : لّرَف جاَجَحلا جح

 ةاتأف يملا ِتْنا :لاقو ِهلْجرِب هَبَرضَف 0 يبارغأب اذإف ؟يعَم ئّدْعَتي ْنَم
 دو رحارم نب اعد :لاقف ءيعَم ّدَمتو َكَدَي لِسغا : جاّجَحْلا هل لاقف
 : لاق ءثًمصُم وعلا ىلإ يااعد ءىلاعت "هللا :لاق ؟ ها( نمو : لاق ءهتئجأف

 ميلا اذنه ْنِم آخ ّدَّشَأ موَيِل ُتْمَص ؛ْنَعَن :لاق ؟ديدشلا ّرَحلا اذنه يف
 ل : لاق ِدَغ لإ َءاقبلا يل َتْنِمَض ْنِإ :لاق ءاَدَغ موّصتو رِطفأَف :لاق
 ٌماعط ُهَنِإ :لاق ؟ِهيلَع ُرِدقَت ال ٍلجاب ًالجاع لاش فْيكف :لاق ءّىلإ َكاذ

 .ةيفاعلا ُهْنبَّيَط امّنِإ ,خابّطلا الو َتْنَأ ُهبّيَطُت ْمَل : لاق ءٌبّيط
 2 #2 ف

 ل م يم ل يي للعلا

 (ز) .("ا5//080) ةوفصلا ةفص .تاولُقلاو يداوّبلا دابع نم ءامسألا يلوهجم نم ديباع )١(
 .ةنيدّملاو ةّكَم َنيِب (؟)
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 رع 1

 ٌفْيَس هِدَي يف ٌيبارعأب اذإف «نآرقلا مَلعأ دي ةّيدابلاب ُثنك : يعمصألا لاق

 َكَلَخْدَأ ام يرضَح اي :ئل لاق . يبايث َدَُأَيِل يب اند اًئِلق ؛ قيرطلا مطَقَي

 «لولاعت هلأ مالك :ُتلق ؟نآرقلا امو :َلاق «نآرقلا َساّنل هلع :تلق ؟ةيداملا

 قرر امتلا فو 9 : : تلق ا ُهْنِم يندِشْنأف :لاق :ْمَعن :ثلق ؟ مالك هللو :َلاق

 هنن *دَتسأ :لاقو ِهِدَي نم 0 ليمرف :لاق [79 :تايراذلا] # نودع اَمَو

 :َلاقف «فاوّطلا يف َةَنَس َدْمَب هئيقَل ه5 ؟ضرزألا يف هئاطأو ِءامَّسلا يف ىقّرِر

 0 تلق ءرخآ 5 يدي :َلاق ءئلَب :ُتلق ؟سْمألاب يِبِحاَص َتْنَلَأ
 وَقَي وقَي ٌلَعَجو كبف 177 :تايراذلا] «(َنوفِطَن كأم لدين ٌمّنِإ ضرالاو هَل

 .ًانيَم طَقَس ئتح اهدّدَرُي َلاز اَمَق ؟ِنيِمّيلا ئلإ ُهَأَجلأ
  4د ١»

 (50(ةيموزخملا ةكتاع)

 5 هل 5 : ثلاَقَف َكِلْذ يف ثّبتوعف ءاهّرَصب بهذ اىتح ثكب

 م مما ”ءل ا هشساو هلال و 00ا 3 4 َس

 .نامألا عض وم فرعي ْئتح ةعمد هل فجت نأ راثلاب

 كن 3 3

 همسي همسي سسسددبباداوهءد مده سس 2 ادسلاس اسس اس ءسامد اتا

 )١( ةوفصلا ةفص .تاوّلُفلاو يداوّبلا دابع نم ءامسألا يلوهجمم نم دباع )8٠9/14(.)ز(
 (ز) .(14//2410) ةوفصلا ةفص .ةيدابلا لهأو برعلا تادباع نم ةدباع ؛«ةيموزخملا ةكتاع (؟)

7 



 (١١(ةحلاص ةأرمأ)

 2 لما اا ول تك للا ونال 2 00

 ْئَدْجَأ اهليلق َّنِإف «ئلاعت هللا ئوقتب ٌكيصْوأ :ًارفَس دارأو اهنبال تلاق
 ١ نيبحملا قرمتو نئاغِضْلا عررت اهنإف مئامنلاو كاّيإو ءكلقع ريثك نم 0 0 51 هو« ف ا 51 و 0 0 .

 هنأ ملغأو ءآمامإ ُهْذِحَنَأ مث ءالاثم َكِرْيَغ ْنِم هنِسْحتشت ام َكِسفنِل لْثُمو م 00 0 : 7 1 2 تا دفع هاو
 . و 3 -. 0-5 2 - م سادس < م

 3 نك 3#

 (ز).(197/14) ةوفصلا ةفص .ءامسألا تالوهجملا ةيدابلا لهأو برعلا تادباع نم ةدباع )١(
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 (ةكم قيرط يف يفل نممو)

 ًامئاق ًامالُع ةيميزُخلاو ِةَئيلعْنلا نيب ثيأر :حئاسلا بهشألا وبأ لاق
 :لاق ؟َوُه َنيأف :ُتلق ءئلَب :لاق ؟ٌِنْؤُم َكَمَم ")لمآ :هل ثلقف ءِيَّلَصِي

 7 اي و -

 هي رحم دلع نأ ْتْمِلََف .يقوفو يلامش : ْنعو ينيمُي ْنعو يفلَخو .
 صاآلخإلا :َلاق ؟َرُه َنِيأف :ٌتلق ل : لاق عداز َكَعَم امأ :

 : لاق ؟يتقفارم يف ََك لَه : تلق «قثأو ٌلكوَتو «قداص ٌناميإو 0
 ةقّرط وهب هب َلْغَتْشَأَف ادَحأ َقنارأ نا خا الو (لَجَو رع هللأ ْنَع لَعْسَي قيفتلا

 ةيدبلا هذله يف شح وَتْسَ اح :ُتْلق ويَلَع انأ ام ٍضْمَب ٍنَع يمَطْقيف ني

 ام عابّسلا نيب تنك ول ئتح ٍةَّمْحَو لك ْنَع ينَمَطَم هللاب ّسْن ألا َّنإ : :لاق ؟كّدحَو

 ملُظ يف يناذَغ يذلا :َلاق ؟ُلكأَت َّنيَأ ْنِيَق :ُتلق ءاهْنِم ُتْشَحوَتْسأ الو اهّيْفِخ

 0 ءاشحألا
 دق .ثدُك ٍمِضْوَم يأ يف ُهّنْبَص ماعّطلا ْئلإ ُتَْمْح اذإ ٌموَُْم َُح ٌدَح يل :لاق

 ْنإ ءْمَعَن : :لاق ؟ةّجباح كل :ُثلق يّنَع لِفاغ ُريَغ َرُهَو ينُحِلْصُي ام مِلَع

 ةججاح كل ْلَهَف تلف يبفرتت قلنا ادحخأ ةلكنالو يمّلَكُت الق يت آر

 وُعْدَي فيك : تلق «ٌكِئاعد يف يناست ال نأ َتْعطَتْسَأ نإ نَحَن 1 : لاق ؟اهرْئَغ

 :تلق ءيلْبَق تْمّصو َتِنَْلَص دق َكّنِإ ؛اذنه ْلَْقَت ال :لاق ؟كِلثمل ىلثم

 : لاقف «يل ئلاعت هللأ عدا :ثتلق ؟َيه امو : لاق ٌفَّجاح ًاضيأ يل َّنِإف

 رجال ننح عض امي يلق مه ؛ٍةيصْعَم لك ْنَع َكقْرَط ئلاعَت "لأ

 00 :لاقف ؟لاقلأ نم 7 :ُثلق َوُه ألإ هَ كل

 ّلَجَو رع هلل لأ فلاخَت نأ َكاَيِف «َنيِقتمْلا ْعَمْجَم اعلان ةّرخآلا امأو ءاهيف يئاقلب

 :ٌتلق «نولاعت هللا ىلإ يطال عم يتيطاف ي يئاقل يعبد تنك ْنِإف ا ام

 لدي امك بسنألا وه هلعلو ؛ةرفصلا ةفص نم تبثملاو (امأ) لدب (ام) :نساحألاو لوألا ةعبطلا يف )١(
 (ز) .قايسلا هيلع
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 .هيلإ را يتَج َلَمجي نا نا ا, يقأتو رعت

 د كت 2

 (17(رخآ)

 هيلع ْئلاعت هللأ ةمحر

 هَعَم َنسْيل ٌباشب اذإف ًاجاجُح انْجَرَخ :يروّصلا كرابملا نب دمحم لاق
 :لاقف ؟ةلجار الو ٍداز الب قيرطلا اذنه ٍلثِم يف ا تا وفا

 ةَقْهَش قهشف ١ :ميرب] 4 صعيهك )» : تَرَ ْمَعَن :ثلق ؟أَرفت نسخ
 تاك با تاك 5 تارداام وذل ؛فلجلو داق نانا تايولل انتم

 «باك يعم ناك اذإف «قداص ْنِم ًداصو ا رف نيعو «داه نم ءاهو

 .!؟ةلحارو ٍدازب < ذأ اف :نةانضو فيلعو .داهو

 0 ا

 (ز).(805/4) ةوفصلا ةفص .ةكم قيرط يف يقل نمم ؛ءامسألا يلوهجملا دابعلا نم دباع )١(
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 (7١(تافرعب يقل نممو)

 ٍللّرلاب ئلَوَأ ْنَم ؛يهللإ .:لوقي َةَقَرَعِب ًايبارعأ ٌتعمس :يروثلا نايفس لاق
 َكُمْلِعو َكْنِم ينَع وفعلا ىلْؤأ ْنَمو ؟ًافيعَض ينتقلخ ذقو ينم رْيِصَقَتلاَو
 َكُتْيَصَعو ءَنَلَع َكَل ُّنملاو َكِنْذِإِب َكُتْمْطَأ ؟طيحُم يب هاو ا يف

 ٌبَحَأ يف َكِيَمْمب ٌكاننطأ انإ ؛ْمهللآ ءِيَمَحْرَتو يل َرِفثَت ْنأ يع َكانغو َكبلإ
 ءايشألا ٍضَمْبَأ يف َكِصْعَن لو « هنآ اَلِإ َهَلِإ آ/ نأ ةداهش ءَكيلإ ٍءايشلا
 .امُهتيَب ام انل ِْفْعأَف ءَكِب كرشلا ءَكيلإ

١ 

2 2# 2 

 (ز).(409/5) ةوفصلا ةفص .آضيأ تاولفغلاو يداوّبلا دابع نم ءامسألا يلوهجم نس دباع )١(
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 21'يروباسينلا يِجاجّرلا ميهاربإ نب دمحم ورمع وبأ)
 هنع ئلاعت هللأ يضر

 ئوُعَدو هَعَمْسَي ْنَمِل َةَنْثِف همالك ناك ءاهيلإ ْلِصَي مل ٍلاح نع ملكت ْنَم

 ةفرعمو ءميظعّتلا ةفرعمو «ةّينادحّولا َةَفِرْعَم :ِهْجْوُأ ةتس ئلع َةَفرْعَملا
 .رارّسألا ةفرعمو ءٍلزألا ةفرعمو ةّردقلا ةفرعمو قنملا

2 : 00 

 وادام مور : و 2 0 2 ا 1 هل 5ر2 تودع 5

 و ا ريب ؟5بجور 0 ً 7

 م و 2 . م ليم س7 ١ م م

 :لاقف ؟ضتارفلا ىف ئىلوألا ةريبكتلا دنع ُرّيَعَتن كلاب ام :هللأ هَمَحَر لِمَس

 ىفو ؛دبكأ هللأ : لوقت مَن .«قدصلا فالخب يتضيرف حيت نأ يدخأ ىنأل

 َبْذَك دَقَف تاقوألا ٍرورُم ئلع هاوس ًائْيَش ريك ْلق وأ دْنِم ربك ٌءيش هبلق

 ل 2 2

 يرونلاو دينجلاو نامثع ابأ بحص .لصألا يروباسين ؛ميهاربإ نب دمحم يجاجزلا ورمع وبأ )١(
 ملو ْلبَي مل هنإ :ليق .ةّجَح نيس نم ًابيرق ّجَح ءةكم نكس «صاوخلا ميهاربإو ًاميورو
 .اهب ميقم وهو ةنس نيعبرأ مرحلا يف طرشتت

 .ةئمئالثو نيعبرأو نامث ةنس ىفوت

 (ز).(481) يملسلل ةيفوصلا تاقبط رظناو )77/7/1١(«: ءابلوألا ةيلح |
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 ١ 7(يرايسلا سابعلا وبأ)

 :هللأ همححر همالك ْنِم

 . هَّذَل اهيف َسْمَل ٌهانَف ّقَحلا ٌةَدَهاشُم َّنَأل ءّطَق ّقَحلا ٍةَدَهاشُمِب ٌلِقاع ّذَتلَأ ام
 ٍلْمَأل : ةتْيزلا نسابلو «َنيفراعلل َةَبْبَهلا ٌنسايلو ةّماعلل ةبادهلا نسال

 هللأ لاق ءروضحلا ٍلْهَأل ئىوقتلا ٌنمايلو ٍءايلوألل ءاقللا ةنالو 4 انذلا

 .[ : فارعألا] 4 ينس كلَ وتلا سالو # : لا

 رْبَّصلاب :لاقف ؟ُهَسْفن ُديِرُملا ضر اذامب :ٌىرايّسلا ساّبَعلا وبأ ليس
 ::ءارقعلا قدح ؛َنيِحلاَّصلا ةبْحّصو ؛يهاوّتلا ٍبانِتْجَأو «رماوألا ٍلْمِف ىلع

 َديعَب ءِرَظْنَملا َبيِرَق ءةّمهلا َفيِرَش ْنُك :لاقف ؟ينصْوَأ :ٌّلُجَر ُهَل َلاقو
 .اييرَغ 1ع ةنعاكلا

 خيش «يزورملا يرايسلا يدهملا نب مساقلا سس مساقلا سايعلا ويأ قرم جحيش ثدحيملا ماعلا (2١1)

 .مههيقفو مهتدحمو ةزوارملا

 . ةئمئالثو نيعبرأو نيتنثآ ةنس يفوت

 (ز). 09780 )1١/ ءايلوألا ةيلح رظناو )١6/ 0٠5(2 ءالبنلا مالعأ ريس
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 (77(َيقَّدلاب فورعّملا ّيرونيّدلا دواد نب ركب ىبأ)
 هنع ْئىلاعت هللأ ىضر

 : هللأ همحر همالك نم

 َتَرَدَص ؛َلآلَحلا اهيف َتْحَرْط اذإف .ةّمِهطألا ْعَمْحَي ٌمِضْوَم ٌهَدِعَملا
 ٌقيرطلا َكِيَلَع َهَبَتْشأ ؛ةهْبُشلا اهيف َتْحَّرْط اذإو ءةَحِلاَّصلا ٍلامْعَألاب ٌءاضعألا
 .باجج ىللأ رمأ َنَْيو َكَنْيَب ناك ؛ٍتاعبتلا اهيف َتْحَرط اذإو + لاعت رشأ لإ

 ٍرورسَم ْنِم ْمَكو «ئلاعت هلأ ئوس ٍءيَش لك ْنَع عاطقنالا :بْرُقلا ُةَمالَع
 .هّئاجن ُهُقَع ٍموُمْفَم ْنِم ْمَكو هد د رورو

 ْنَمو «هلَمعب , ٍبَجْمُي مل ُهَسْفَن َفَرَع ْنَمو .ٌةؤاجَ ْعِطقَي مل هيو َفَرَع نم
 روسيا ثرمؤحلاو اي لا يسن ْنَمو «هيلإ أجل هللأ َفَرَع

 .رفْغتْساو َنِزَح َرْكَفَت اذإف ؛ محي رح

 شن ًاصلاَخ ُهئاكرَحو هئوكُسو هتطابو ناسنإلا ٌرِهاظ َنوُكَي ْنأ : ٌصالخإلا
 .عمطالو ٌيَلَخالَو ئوّمالو ٍسْفَت طَح ُهَبوُشَي يال

 لاوحأ ْنِم لاح ٌرْقَملا :لاقف ؛ِفُوَّضّتلاو رمملا َنيِب ٍقْرَملا نَع َلِئَس
 َرُه ام ّلكب الوْعشَم َنوكَي نأ :لاق ؟ن يفوّصلا َةَملَع ام :ُهَّل ليقف ءِفْوّصعلا

 . تاموُمْلَملا َنَع ًاموُصْحَم درك فرغ ْنِم هب ئلؤأ

 د َق #4

 (ز).(158/13) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمئالثو نيتس ةنس ئلوألا ئدامج عباس يف يفوت
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 (7١(مينارعّشلا ّىزارلا دمحم نب هّللأ دبع لمحيم وبأ)

 ؟باوَّصلا ْئلإ َنوُعِجْرَي الو مبيع َنوُفرْعَي ثلا لاب ام : هدم لئش

 ْيِمْعَأَف ؛ نطاوبلا بادآب 1 ولْغَبْشَي ْملَو رها وظلاب] | ولَمَتْش ْمَهَنأل :لاقف

 . تادابعلا 6 نع] ْمَهَحِراَوُج َدّيقو نُهَبولُ هيأ

 نك د 2

 دمحم نب دينجلا بحص «ينارعشلا يزارلا نمحرلا دبع نب هللأ دبع نب ىهدحم نب هللا دع وه )١(
 آملاع ناكو ؛هتقو يف روباسين خياشم لجأ نم وهو ؛مهريغو ًاميورو يريحلا نامثع ابأو
 . ةفئاطلا مولعب
 (ز) . راصتخاب )50١( ةيفوصلا تاقبط .ةئمثالثو نيسدحنو ثالث ةنس ىفون

 (ز) . ةيريشفلا ةلاسرلا نم تيثملاو «عئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب اه (؟)
 (ز). ةيريشقلا ةلاسرلا نم تبثملاو «ئئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيب ام (1)

0 



 ("'(ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ)
 هنع /ىلاعت هللا ىضر

 :هللأ همحر همالك ّْنِم

 ساه م و

 ْنِم ُدثُكَأ هبحاص لع ٌهَرَرَض َّنإف ؛ملِع ةّجتَن ْنَع ٌُنوكي ال لاح ّلُك

 دع خد

 َنْلَي َهَّذَل ًمرُخ ؛هيَلَع لآ اهَضَرتْمآ ةَضيِرُك هتاقوأ ْنِم ٍتْفَو يف َعّيَض ْنَم

 نيج َدْعَب ؤلو ةضيرفلا

 .هيف َرْه امب هِسفَن ْنِم ٌهاضر ِدْبَعلا هنآ
 7 ل ْرْجَع قْلَحلا ئلإ َُِنأَمُطلا

 . رمآلاب ِةَقِرْعَملا َةَّلِق ْنِم رمألاب ُنواهنلا
 .هَلْهَج رهظأ دقق ؛هَعفَت الو 6 ًرِض ُكِلْمَبال ْنَمِل هس اني رهظأ نم
 . يهّنلاو ِرْمَألا تخت لا : لاقف ؛ِفْوُصملا نع لئَشو

 : لكوَتِملاو «ئلاعت هللاب ٌنّظلا ٌنْسُح ُداندأ :لاقف ؛ ٍلكَوَتلا نَعو

 . هيف ئلاعت لأ ٍمُكُحِب ئضرَتي

 2 ع كن

 دمحأ ظفاحلا نب ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ روباسين خيش ينايرلا ثدحملا ةودقلا مامإلا وه )١(

 . ناسارخ دنسمو ةفئاطلا ريبك يفوصلا يروباسينلا يملسلا دلاخن نب فتموي نب

 كامو ةيعتساوا نيتنثأ ةئس هدلوم

 . ةنس نيعستو ثالث نع ؛ةئمئالثو نيتسو سمحخ ةنس لوألا عيبر يف يفونو

 (ز).(571/15١) ءالبلا مالعأ ريس
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 36 يجنشوبلا يبا نب ناعوسلا وبأ)

 م _,0
 : هللا ةمحر -

 : لزانم 000

 .مهرهاظ ْنِم د ل خف مُهنطاب َنيذلا مه : ءايلوألا

 .ءارش عقار مام نيل م : ًءاملعلاو

 ْنم َنوُفِصُنُي الو ءيهَرارسأ فلات مهتيزالع نيذلا مهو : لاهجلاو

 . ْمِهِرْيَغ ْنِم فاصنإلا َنوُبَلطَيو ءْمِهِسَقْنَأ
 .هدابع نيْعَأ يف هلل ُهَّلَذَأ ِهِسْفَن يف ٌّرَع ْنَمو رهن مهو هِسفَت يف لذ ْنَ

 .هرخآب 1و ناميإلا ُلَوَأ

 ٌمَوَحُم وه ام ٍلامعِتْسا ُكْرَت ّيِه :لاقف ءةَءورُملا نع لنآ ُهمِحَر ٌلِئَسو
 ياا ركل م كلَ

 هسا الو ةققح ةَميِقَح لب ناك دقو «ةقيقَح الو ْمْسَ : لاقف ِفُوَصَتلا ٍنَعو

 . كيف نم فن ل َكّداعأ :َلاقف ؟يل شأ عدا :ٌناسنإ هل لاقو

3 2 2 

 يف (يفاشلا نايبلا) هل «روباسين نكس «يجنشوبلا نسحلا نب دمحأ نب يلع نسحلا وبأ وه )١(
 .(ديرجتلاو ةوتفلا) هلو .ديحوتلاو فراعملا

 (ز).(١714/1) ءايلوألا ةيلح .ةئيثالثو نيعبرأو نامث ةنس يفوت

 تو



 (1١يزاريشلا فيفخ نب دمحم هللأ دبع وبأ)

 .هذلأ هَمِحَو هلك ْنِ ىف ويف
 0 2 ّدكلا ةمادتسأ دا كارا مس 7

 , تآليوأتلا لو

 لق# :ةّرَم فالآ ةَرْسَع ودجاو ٍةَمكَر يف يرمأ ِءادِتْبأ يف أَرْكَأ ثنُك امبَر
 3 رم رط

 0 اف لك َنآرُقلا ٍةدحاو ٍةَعْكَر يف ًأرَْأ ُتنُك امّبُرو 7 اك هللأ وه

 :ةعكر فلأ ٍرِصَعْلا ىلإ ةادخلا وع لص

 «تاقفاوملا ةَمَّرالُمِب “ هنم 5 ٠ لاقف «بْرَقلا نع تأ همحر ليسو

 . قيقوّتلا موادب كنم و

 2 ني ل

 راشكفسأ نب فيفخ نب دمحم هللأ دبع وبأ نونفلا وذ ةودقلا هيقفلا فراعلا ماعإلا خيشلا )١(

 .ةيفوصلا خيش يزاريشلا
 ًاكسمتم ًايعفاش ًاهيقف ناكو ءدنلا ولعو لمعلاو ملعلا نيب عمجو ءدهزتف ءارمألا دالوأ نم ناك
 .ةئسلاو باتكلاب

 .ةئمثالثو نيعيسو ئذدحإ ةنس ناضمر رهش نم كثلاثلا ةليل يف يفوت
 (ز).(95147/1) ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نيعتتو ًاسمخت شاعو
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 2"'(يزاريسشلا نيسحلا نب رادنب نيسحلا ىبأ)
 هنع ْىلاعت هللأ يضر

 :”للأ ُهَمَحَر همالك ْنِم
 .ديرُي ام اهب ٌلَعفَي اهكلامل اهْعَد دلل ثيكبا ايكي قيلاإ مياغلاا

 . قحلا نع ضارعإلا ترون عدبلا ٍلْهَأ 5 ةيححص

 ردا

 ىلع لكَ نمو «-(صرحلا ينعي) اهنارينب ُهَتَقَرْحَأ اينّذلا ئلع بك نَم
 يلغ َنَْقأ نمو عب راع (فوخلا ا اهرْونب 2 ةّرخآلا

 نمشي لباقُي ال ًارَهْؤَج ٌراصف ٍديحوتتلا ٍرْونب "شل هقّرحأ هلأ

 عطق ْنَمو معلا طاسب ب يلع هلم ما يذ ىلإ 5
 . توكلَملا يف : تي ذل هيل 2 تروكشللا ةرفشن

 ع د 51

 (١) ناجرأ ليزت ةيفوصلا عيش ةودقلا يزاريشلا ني نيسحلا نب رادنب ,

 يلاب كلا بحضص ١ .رظنلاو مالكلاب ةفرعم هلو 6دهرتو اهقفنأف لاومأ اذ ناكو

 ءالبلا مالعأ ريس .ةلم ثالثو نيسمخو ثالث ةنسم يفوت :ليق )1١84/1(.)ز(
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 ("'(يناتسمطلا ركب وبأ)
 هنع /ىلاعت هللأ ىصر

 :هللأ هَمَحَر همالك نم

 .هللأ نيبو َكَنيَب باجح مظعأ ُسسفْنلاَو ٠ را م ا ”هغا و "كو م 3 ١ ويبي ع و2
 :كفاولا ىف تفوُع ْوُم ؛«"0لَقلا مَع اذإ
 ةَباحّصلا لضفو .انروطأ نب هب” رامزات ل 7-5 0 قيرطلا

 0 وَلا يخل ءايحملا ام

 0 باج نم ترا 0 اذإ
24 2 2 

 هريغو غابدلا ميهأ ربإ حص ءالاح مهالعأو خياشملا لجأ 52 «يسرافلا يناتسمطلا ركب وبأ )01(

 . سرملا خياشم نم
 (ز) .ًارصتخم )41١( ةيفوصلا تاقبط .ةئمثالثو نيعبرأ ةنس دعب اهب يفوتو روباسين َدَرَو

 (ز) .رَّشلا ئلع َمّرَع اذإ يأ (؟)
 هلعلو ٠ ةيريشقلا ةلاسرلا محسن ضعبو ةيفرصلا تاقبط نم تثملاو «(مئاق) :ئلوألا ةحبطلا يف 6«

 رم باوصلا وه

 .سمّنلا ةتامإ يف الإ بلَقلا ًةايح ام يأ (4)

1 



/ 

 (07(يروتّيَدلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ)
 هنع ْئلاعت هللأ ىضر

 : هللأ همححَر مالك نم

 ٍرْكَّذلا يف ُدَكاَذلا َبيِعَي ْنأ ِرْكّذلا ؛ ةياهنو هنود ام "'”نيسنت نأ رد

 : نطيابلا مك ُْيَمْبال رو افلا راسل
 يماسأب اهيناعَم وُ ءاهَليبَس اوُمَدَمَو ءٍفّوَصَتلا َناكزأ «"اوُضَقَ 2
 قحلا ِنَع جورُخلاو لا كدألا) ءوشو ا ذاك مَا اومَس ءام يد
 اينّدلا ْيلإ عوجرلاو ؛ءالَيْبَأ ئوَهلا عابتأو ةَبْيَط موُمْدَملاب دليلا ءاحلطَش

 ةَءاذَبو ءالَمَع َلاَوّسلاو «ءٌةدالَج لْخبلاو لوح يقلخلا وشو هيتلاضر

 . مْرَقلا قيرط ناك اذنه امو «هَمَألَم ِناَمّللا
 .لاصّتالاب بولُقلا ٌتافَّشاكُمو ءراصتألاب نايعألا ُتافَساَكُم

 2 م 2

 سس سار سمج رس ١١ ا م سل خم سلا ١ سو سفال  سوبس سس يووم مي سس دع دس م م موس جل ١ م مس

 ًاملاع ناكو ءامهريغو يريرجلاو ءاطع نبأ بحص ءيرونيدلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ )١(
 .روباسيب ًاظعاو ًالضاف

 (ز).(7/9) ءايلوألا تاقبلطط .ةئمثالثو نيعيرألا دعب دنقرمسب يفوت

 (ز) . يشني نأ :ءايلوألا ةيلح يفو 0(«

 ءٍرْكَّذلا ماقُم ْئلإ عوجذلا نَع ِهِروُكَْذَمِب قِرْفَتْسَيو :ةدايزب ةيفوصلا تاقبطو ءايلوألا ةيلح يفو (1)
 (ز).ءانغلا ِءانَف لاح اللهو

 ىف فالتخالا امنإو .ةدحاو ةقيقحلاو ةعيرشلا نأ :دوصق.لاو (رهاظلا سابل) :ةخسن ىفو (:4)

 1 .ةعيرشب الإ ةقيقح الو «ةقيقحب الإ ةعيرش الف «ريبعتلا
 .ةيفوصلاب نوهبشتملا يأ (0)
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 '"يبرغملا مالس نب ديعس نامثع وبأ)

 .اهاَّدَعَنَي الو ءاهش بصق ال نوهقلا هت تيدا يمه : ا

 ريك 7

 .بلقلا ٍتْوَمِب هلأ النبأ ؛ ٍءارقفلا ٍةَسلاَجُم ىلع ءاينغألا َةَبْحْض َرَثآ ْنَم
 ٌفرَتْعَيو هِيَ هتبون نيو 8 يصاعلا نذل عدم عقاط ْنَْخموان صاع

 .هاوغَد ٍلابح يف طّبحَتَي يعّدُملاو هصقتب

 .ًاراهتْما ”"”ٌءْيَش ُهُكِلْمَي الو ءارادتقأ َءايشآلا ُكِلْمَي ْنَم ٌينوُصلا
 َةظِْعْوم َرُكَدَت َكِسْمَن يف كدب دو ٍةَرْبِع َرْبَدَت قلَحلا يف كرب ٌددت ْنكَيل

 .ةفشاكمو ِةَقيَعَح رّجَدَت نآرقلا يف َكُرُجَدَتو

 2 4# ع

 اهل د3( . سس هس ب7 تش م ممل شلل

 ءروباسين ليزن يناوريقلا يبرغملا مالس نب ديعس نامثع وبأ ةيفوصلا خيش ةودقلا مامإلا ره )١(

 .ماشلاو رصم خياشم يقلو ءةدم رواجو ححو رفاس
 .تقولا نوصو ؛«لاحلا ولع يف هلثم رث مل هتقيرط يف خياشملا دحوأ ناك :يمللا لاق

 .تاماركو لاوحأ هل خياشملا رابك نم ناك :بيطخلا لاق

 (ز).(770/15) ءالبلا مالعأ ريس .ةئمئالثو نيعبسو ثالث ةنس يفوت

 (ز).(ءيش هكلمي الو) لدب (ًائيش كلمي الو) :يمللا تاقبط ةخسن يفو (1)

 ةرائ



 (7يذابآرصنلا دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأ)
 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 : هلأ همِحَر همالك نم

 ئلإ الو ةّنَجلا لإ اهَّعَم ثفّتلَت الف , ءقَحلا يداوب ْنِم ءيش كل ادب اذإ
 لا ا مق ٠ .لاحلا كلت نع تعبجو اذإف رانا

 قحلا لإ تبستنأ اذإف ءمدآ ىلإ ةبسلو نحلا ل ةيسن : نيتبسن نيب تن

 ةّيدوبعلا ٍقفَحَت ع يهو ةمظَعلاَو نيهاربلاو فشكلا تاماقم يف تلد

 : لاقو [3717 :ناقرفلا] « ايوه ضال لع َنوُدسَي ترا نمي داسبعو # :يلاعت هللأ لاق

 يف َتْلَخَد مدا ىلإ َتْبَسَتنَأ اذإو [4؟ :رجحلا] 4ندْطْلَس مولع كل سيل ىداَبع َّن نإ 7#

 : ئلاعت شلأ لاق لوجلاو م أّظلا ثاماتتم

 .17 :بازحألا] وس < اًمولْلح نك مَن لي

 .هاوس هيلَع َليلَد الو ُفْنِم ٌةْلدَأ عايشألا
 ميظْعَتو ؛ عدبلاو ءاوهألا كرو ءَةّنّسلاو باتكلا مزال : ٍفُوُصْتلا لضأ

 اا

 كاتو دارؤألا ىلع ةَموادُملاو «يتلخلا راذعأ 2 كر 9 مالا تامر 3

 اا 3 لصخ لا ٠ باك 7

 موص 0 كمان : لوقف ةناوختلا نوسلاجت مالا ضحي نإ : يذابآرصنلل ليق 2

 ليلحّتلاو أب يُهنلاو هدكلا ّنإف ُ ةَيقاب حابْشَلا تماد ام : لاَمذ ) 0 يور يف

 : روباسبت نم ةلدبرو ذابا رصالو «يروبأبنلا ىذابا رصخلا ىناسأ دل

 ةنسلاو باتكلاب ًانورقم ةراشإلا ناسل هل روباسينب ةيفوصلا خيش ناك :يملسلا نئمحرلا دبع وبأ لاق
 يقل «ةراشإلاو تاالماعملا مولعو .خيراتلا مدعو 6ههمهكو ثيدحلا لظوح. :اهنم لو“ ُة يال محم ب ناكو

 .يرابذورلا ى واع الر يلا

 نم تاياورلل ةعامج ناك ٠ ةحيحصألا لاوحألا بحاصو «قئاقحلا لمأ ناسل وه مكاحلا لاق

 ةححلا يذ ى وف ةكمب ن ىنح ءاعتو « ةئمث الثو نيكسو سور ةنس يف رواج 0 باحلا ىف ىف نيلاح ةلا

 ().(577/1) ءالبلا مالعأ ريس .ةئونالثو لنمامو يس هيد

116 



2 2 
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 ا

 2 تب 2

 ("0(ىرابذؤّدلا ءاطع نب دمحأ هللأ دبع وبأ)

 | هنع ْىلاعت هلأ يضر

 : همالك ْنِم
 . هئاقأ ٌقَحلاب ْتَلَِصَتَأ هلافآ ْثْلَق َْم

 00 ميس

 ْنَم ٍلاح ْنَعو ءهِتْعَنو نفق ْنَم ٍلاح ْنَعو ءطْسَبلاو ٍضْبَقلا ِنَع
 عاقَملا بابسأ لو طشتلاو ةيانملا بابسأ لَو َضْيَعلا َّنِإ :لاقف - يع

 ةنركلا ضيق ّنَم ُتْعْنو ل ريقخلا انت 1 لاو قَبْيَعلا ضف ْنَم لاف

 :نورسلا طل كر

 (ز) .(امهب بلطاخم) :ةيفوصلا تاقبط يفو «(هب بطاخسم) : ةيريشقلا ةلاسرلا يق ءاج اذكنه )1١(

 . هتقو يف ماشلا خيش

 (ز).(191ا/) ةيفرصلا تاقبط .كلذ ريغ :ليقو ؛ةئمئالثو نيتسو عست ةنم ةجحلا يذ يف روصب يفوت

 “ا



 ('"(ريبكلا قاقزلا رصن نب دمحأ ركب وبأ)

 : رَمَحَمْلا م ةارحلا لكَ ورفق يف تلا حسي هل ٍّ

 دع ع ع

 (")(داتخللا كدمحعم نب هللأ كابع دمحم وبأ)

 م

 :لاقف «لكآ مل م أر لو زارا هل دبع ١ 0 : يقدلا لاق

 ٌنوُكَي ئرت هللأ َدنِع ُهلْمَوُ اهبل وُقْنَم ٍسْمَت لك َّنأ ول نوكي شيأ :

 . ؟اريثك َكِلْذ

 اهيَلَع فقت ُفئاطّللاو «ٌءامكُحلا اهُفِرْعَت ٌةَراشإلاو :ُكاملُعلا اهُقرْعَت ةَرابعل
 . الملا داك

 .ىولبلاو رضا ٌنامْدِكو «ئوكّشلا ُكْرَت : رْبّصلا ُةَمالَع
 . رايغألا ىلإ تافتلالا نَع رارسألا ةّنايص : ئلاعَت هلأ اع لابقإلا ِةَمَدَع نمو

 ,دينجلا نارقأ نع ريبكلا قاقزلا رصن نب دمحأ ركب وبأ )١(

 (ز).(4/817/1) ءايلوألا تامارك عماج .. رم يف نيدتمؤو نيعاستا ةئبسا يأ

 «ةريثك نيتس مرحلاب رواج (نييزاَرلا خياشم رابك نم دمحم نب هللا .كيع .اطمحيم وبأ وه (؟)

 .ديزي يبأ باحصأو ء«يروباسينلا صفح أرأ يقلو ءريبكلا ناردع نأ بحبض

 (ز).ًارصتخم (188) ةيفوصلا تاقبط .ةئمئالثو رشعلا لبق يفوت
 .ةدولوه :ةسومنع (1)
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 هل َنذأو ا ا :ًالاح ٍديِبَعلا ٌنَسْحَأو
 هئاينأ 'رَعَأ ناسل ئلع ُهّبطاخو «هتاجانُم َليِبَس هَل حابأو دبْرُق يف

 1 ع 2

 (")(ةادبلا يدادغبلا ةزمح وبأ)

 هنع ْئىلاعت هللا ىضر

 :هللأ هَمحَر همالك ْنِم
 ٍقيرَطلا ئلع َليلَد الو كُكوُلُس ِيَلَع َلُهَس ئلاعَت ّقَحلا َقيرط مِلَع ْنَم

 . هلاوقأو هلاعفأو هلاوحأ يف ِِكَي وسلا ةعباتم الإ ليلاعت لأ لإ

 ؛ عناق ٠ بلق ْمَم ٍلاخ نب :ٍتافآلا َّنِم اجَن دَقَف "”ءايشأ ةّثالثا قرر نم

 .ٌةِئاد ركذ ُهَعَم لماك دْبَصو ءرضاح ٌدَهَز ُهَعَم ٌمِئاد *

 يول ع د

 (ز) .ةِلي دمحم ءارفسلا زعأ ناسل ىلع هبطاخو :ءايلوألا ةيلح يفو )1١(

 ناكو ؛«يحوسملا ًانَّسَحَو يلعقسلا يرسلا بحص ءزازبلا يدادغبلا ميهاربإ نب دمحم ةزمح وبأ (؟)

 .نارقلاب ًاملاع ًاهيقف

 (ز) .ًارصتخم )194/١( ينارعشلا تاقبط .نيتئمو نيثامثو عست ةنس يفوت
 (ز) .(ءايشأ ةثالث قرر نم) :هلوق دعب (ءايشأ ةئالث عم) :ةدايزب ةيقوصلا تاقبط يفو (5)
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 ''"يطساولا ئسوم نب دمحم ركب وبأ)
 هنع ئلاعت هللأ يضر

 هللأ همحَر همالك نم

 مدل عوقب هادتكلا ٍناَعنْمَي تاما ًءاجكلاو ٌفّوخيلا

 . لضفلا ٍنايسن نص تاعاطلا ىلع 00 ضاوُغألا ٌةَعلاَطُم
 .فيجلاو ناَئنَألا ءالؤم ىلإ ةاقلأ ؛ دبع ناو 6 َدارأ اذا

 . (ثادحألا ةيحص هب ديري)

3 7 2 

 ("'(غئاصلا نبأ نسحلا وبأ)

 هيعع ' لاعت هللأ ىصر
 وف

 . 99 مْجلعلا كَم المو « ِسْمنلا تمدح 0 تن 5 اذإق «قورتلاك لاوحألا

5 2 23 

 ىلإ لقتنأو «يررنلاو دينجلا بحص «يناغرفلا نباب فورعملا يطساولا ئسوم نب دمحم ركب وبأ )١(
 .عورفلاو لوصألاب ملاع وهو ءورم نكسو «ناسارخ
 (ز).(١/194) ينارعشلا تاقبطو )7191/١١( ءايلوألا ةيلح .ةكمثالثو نيرشعلا دعب ورم ةروكب يفرت

 ئلع بترملا رجألا :انه هب دارملاو ءءيشلا ةلباقم يف نوكي اه وهو .ضوع عمج نضاوعألا (؟)

 (ز).ةيلاطملاو فوشتلا :ةءلاطملاو «ةعالدلا

 يف اهب يفوتو رصمب ماقأ «خياشملا رابك نم ناك «يروئيدلا غئاصلا له.« نب يلع نسحلا وبأ (1)
 (ز).(١٠ 1 )١/ ينارعشلا تاقبط .ةكمثالثو نيثالث ةنس

 .هتقفاوم يأ (عبطلا ةمءالمو) :خ.دنلا ضعب يف (4)
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 ١"(يفقثلا باهولا دبع نب دمحم ىلع وبأ)
 هنع ْىلاعت هلأ يضر

 :هللأ هَمِحَر هالك نم

 ملبم مليا ؛ سانلا فئاوط َبححَّصو اهلك مولعلا َمَمِج الُجَر نأ وَ

 هيدأ ذخأَي مل ْنَمو ءحصان ِبدَّوُم وأ مامإ وأ خيش ص ٍةَضايُرلاب الإ ٍلاَجّرلا

 يف هب ًءادتقالا ٌروُجَي ال ؛هسفن ٍتانوعُرو ةلامشأ ثويع هنا ءاجخأ

 :تآلماعشلا حيحْص

 هدانَيْسأ َدْعَب الإ ِنِمْؤُمِل هيف ةّشيِعَملا ُبيِطَن ال ناز ِةّمألا هذاه يلع يت أب

 . قفانم ىلإ
 52 اذإ اهتارسح ْنم فَأو تليق اذإ اينّدلا لاغشأ نم ٌّفَأ :لاقو

 يق ناك يد اذإو ءّالْمُس ناك َلَبهَأ اذإ ءيش ىلإ نكي ال ّْنَم لقاعلاو

 2 3 ع

 . نيمئمو نيعبرأو عبرأ ةنس يف ناتسهقب هدلوم .جاجحلا دلو نم ظعاولا

 (ز).(180/1) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمثالثو نيرشعو نامث ةنس ئلوألا ئدامج يف يفوت

7 

 رع



 ل ا

00 

 تيل ءيقاب لك دبل أ َبْيَح 00

 د : لاق 00 ا

 ني 2 2

 (7(لذانم نب هللأ دبع دمحم وبأ)
 هديع 'لاعت هلنأ ىصر

 ب

#7 

 00 02 3 يي وأ 9 ؛نْشلا ع ُدَحَْأ 3 لو

 ِهْيِف ُملْسَت ُتقَوو ءٌكِسْفَن سِجاوَه ْنِم هيف ملْسَت ْتْقَو ؛َكتاقؤأ ُلَضْنَأ

 كا و ف

 )١( يدادغبلا ميهاربإ نب دمح.٠ ينئاسارخلا ةزمح وبأ .

 بحص ء«ذاياقلم ةلحم نم روباسين نم هلصأ نإ : 0 ءيضاقلا نابأ نب عئيسبعل لوم ناك

 .مهعروأو مهئيدأو خياشملا 02 نع ناكو «دينجلا نار أ نع وهو ىدأدغب اح

 ءايلوألا ةيلح .ةئمثاللو مددت ةلسا يفوت )975 /1٠١( 2ينارعشلا تاقبط رظناو )١/ 2١7

 .حلاص ايأ بحص هءروباسين خياشم لجأ نم لزانم نب دمحم نب هللأ دبع محم وبأ وه (؟)
 .رهاوظلا مولعب أملاع ناكو ءراصقلا دمحأ نب نودمحو

 (ز).(725) ةيفوصلا تاقبط . ةئمثالثو نيرشعو مست ةنس روباسينب يفوت

 :ةيفوصلا تاقبطو ينارعشلا تاقيط يفو ؛(لبي ملو) : ظفلب ةيريشقأا ةلاسرلا ىف ءاج اذك ()

 (ز). ب ملو)



 270(يروجرْهْنلا دمحم نب قلحسإ بوقعي وبأ)

 : هللأ همحر ه همالك نم

 د ساَّنلاَو «ئروقّتلا ُبكذملاو 0 ب ايْندلا
 ديلا لؤقلا] قّدَصلا ةقيقحو ةّينالّعلاو رسلا يف ةقفاوُم قدصلا

 0 ٍنِطاَوَم يف
 ل 1 لاملاب ةانغ ناك ْنَمو ؛ًاعئاج َلَرَي ل "””[ماعّطلاب] ُهُعَبش هعَبُس ناك ْنَم
 ٍريْغب رْمَأ ئلع َناعَتْسأ نَمو :ًاموُرْخَم ْلَرَي ْمَل ٍقلَخلا يف ّمِمَط ْنَمو 8

َ 2 

 .لودنم لف هللأ

 .ملعلا َنّراق ام ؛ٍلاوحألا ضف

 2 د 2

 .يروجرهنلا يفوصلا دمحم نب قاحسإ بوقعي وبأ فراعلا ذاتسألا وه )1١(

 .ةكمب تامو «ةدم رواجو ؛ ىكملا نامثع نب ورمعو ديجلا بحص
 .هنم رونأ انخياشم يف تيأر ام :يبرغملا نامثع وبأ لاق

 (ز).(577/15) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمئالثو نيثالث ةنس يفوت

 (ز).ةيفوصلا تاقبط نم تثملاو «ْئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيباه (؟)
 تاقبطو .ةيفوصلا تاقط نم تبثملاو «(لاملاب) : ظفلب ئلوألا ةعبطلا يف نيسوقلا نيب اه ()

 (ز) ١ بسنألا وه هلعلو «ينارعشلا

016 



 (77(ىنيسيمرقلا ُرَمظُم)
 هنع مللاعت هنأ ىضر

 : هلأ ُهمِحَر همالك ْنِم
 فآلخب لقعلا ٌمْوّصو ءِلَمَألا ٍرّصقب حولا ْمْوَص :؟"اهَتالَن ئلع ُمْوَّصلا

 0 ماعلا ِنَع ا سمّنلا ْمْوصَو «ئرقهلا
 .ناك هّْجَو ّيأ ئلع ”؟ نامل قافزأ قافزألا "”ُنَكَأ

 ٌةايَحو ءةّمكحلا ل قر َةَعَرْرَم وهف ؛ةَعانَقلا هَدَعاَس اذإ عؤجلا
 0 .باقلا حابضمو ءَةَنطْفلا
 يف اورَّصَقُيال ْنأ :ّرُهو ءقّرضاحلا مهتاقْؤأ ظفح :ِديبَعلا لامْعَأ 0

 كح ْنَع اوزّواجتَي الو ٠ رم
 . ٌديِرُم "7 هنم ثدي . ل نع َبَدَألا دْخْأَي مل ْنَم

 .هتيبوبر ئنغلابو هَتّيدوبع رقفل اب فرعي ؛دبهانْهأ هيلإ ذآ هر ْنَ

 . ثئرقلا ُةايحأ ؛ بلا ُدّلَتَ 0

 َراَمكلا ٌبِساحُيو ءِلْضَفلاَو َةّنملاب ةّمايقلا ّمْوَي َنيِنمْؤُملا للأ ُبساحُب
 .لدعلاو ةّجحلاب

 .ةيضرَملا قالخألا :لاقذ ءفُوُضَتلا نَع ٌلِئُش

 بحص «نيقداصلا ءارقفلا نمو «مهتلجو (نويساق لبج حفسم) لبجلا خياشم رابك نم ينيسيمرقلا رفظم )١(

 (ز).(7897) ةيفوصلا تاقبط . هتقيرط يف خياشملا دحءوأ ناكو :مراتملا ٠ هتوف نمو زاّرْخلا هللأ دبع

 (ز) . (هجْؤأ) :ةدايزب ةيريكقلا ةلاسرلا يفو (؟)

 «طرطخملا ةيفوصلا تاقبط خسن ضعب ظفل وهو ؛(ّنخأ) لدب (نسحأ) : ظفاب نلوألا ةعبطلا يفو (')
 (ز).ةيريشقلا ةلاسرلاو «ينارعشلل ئربكلا تاقيادلاو «ةيفوصلا ا نم تيثملاو

 [" 4 :ءاسلا]#واستلا لع روُمَوَف َلاَجَرلا# :لوقي ئلاعت هلأ ّنأل ٌكللُذو :تلق تابهلاو اباطعلا ىأ (4)

 ىلإ ريقفلا بْلَق ُليمُي ٍقْقَرلا لوبق ّنأ ص ءأدبأ ٌحلْفْب ال ِديَلَع َةَأْرَملا مايقب هسْفال يضر ْنْمو
 0 ةّحلكلاب ريقفلا فلي يعيبطلا عزاولا ليم عئئلع ةدايز ةأرذلا

 (ز) . (هتم) لدب (هب) :ينارعشلا تاقبطو «ةيفوصلا تاقرلدو «ةيريششقْلا ةلاسرلا ىفو (6)

5 



 حب 0[ اقل قلا ريب انتم 1311 لطلاب 0

2 2 2 

 ("”(يرهبألا رهاط نب هلنأ دبع ركب وبأ)

 ُهتبْغَر ُرِواجُت الف ّدْبالو ناك ْنإف ّدَبْغَر هل َنوُكَي ال ْنأ ريقفلا مك ص
 . (هيلإ جاتحملا ينعي) هَ

 اينُّدلا | يف ُهَتْطْلاَخُم ُلِلْقَأف ؛ هللا يف ًاخأ هم 0
 ماع او

 . ملع اهلك هَقيقَحلا : لاقف ةقيقَحلا ٍنَع َلِئْس
 . ةّقيقَح هلك ملِعلا : لاقف ملهلا ِنَع ليسو
 00 هد ا لل رع يستا تانفإلا كاان :هل ليقو
 قيدصتو .ةيقابلا هتايح هةموو ةينافلا هتايح ٌبَبَس هْيَر وبأ نذل 0

 نكست الو اَبِحُم وأ ءاعمتْسُم وأ ًامّلَمَتُم وأ ءاملاع ُدْغأ١ : هلع لا َلْوَق
 .0كِيْؤَتف سي مالا

 :هلوق دِمكَح ْنِمو
 :ريكذتو تيفكتو «ةريهطت : ةايشأ ةنالَث ٍنَحملا .يف

 .افّصلا ٍلْهأ ئيكذَتلاو ءرِئاعَّصلا َّنِم ُريِفكّتلاو ءرِئابَكلا ّنِم ُريِهْطتلاَف

 د 2 د

 (ز).ةيفرصلا تاقبط نم تبثملاو ؛ئلوألا ةعبطلا نم طقس نيسوقلا نيبام )١(
 خياشملا لجأ نم ناك «يئاطلا متاح نب رهاط نب هلأ دبع همسأو .يرهبألا رهاط نب ركب وبأ وه (؟)

 ًارفظم قفارو «نيسحلا نب فسوي بحص ءأعرو ًاملاع ناكو «ىلبشلا نارقأ نم وهو ؛لبجلاب

 (ز).(7581) ةيفوصلا تاقبط .ةئسثالثو نيثالثلا برق يفوت «خياشملا نم امهريغو ينيسيمرقلا
 (31717) 085 /7) طسوألا يف يناربطلاو .هل ظفللاو (757) (45 /5) دنملا يف رازبلا هاور (5)

 (ز).نوقثوم هلاجرو )١55/١(: عمجملا يف لاقو ؛«(سماخلا) لدب (ةسماخلا) :لاقو

 ا



 (17(نانب نس نيسحلا وبأ)

 هنع ْئلاعت هلأ يضر

 :هللأ همحَر هِبالك ْنِم
 .ِهِدَي يف امي هْنِم قثوأ هللأ ٍلَي يف امي َنوُكَي نأ : هللأ اولإ بلَقلا نوكش ُةَملَع

 ظ .مارحلا َنوينَتْجَت امك ؛ قالخألا ةَءانَد اوبنتجا

 . يلاعت مث دنع ِرْدَقلا ٌميِظَع َناك نم ّألِإ ؛ ءايلوألا َرادْفَأ مَظَمب ال

 .ايندلا ُهْنَع تلا اذإ ُهحارْشْنَأ ؛ئلاعت هلل ئلإ بْلَقلا نوكس ِةَمالَع ْنِي

 2 2 ني

 31 يسم رتل نال نب ويقرب ناحصا[ ىلا

 : هنأ همحَر هالك نو

 . صخجلا مَرلَيل لطب وأ ل 0 دارأ ْنَم

 امو :«ةّيدوبعلا ةحصو قينادحولا صالخ] ىلع رودُي عاقبلاو ءانغلا مدع

 . ةقدنرلاو طيلاغَملا ف اذنه ريغ ناك

 . ّلَجَو َّرَع هللا ىِصْحَي ْنَم ؛ ٌةَلَّْسلا

 .ةنم تاوهشلا م عضاوم قدح لَك تي

3# 2 4 

 (ز).١0737/1)ءايلوألا ةيلح .هيتلا يف يفوت «زارخلا ديعس ابأ بحص ءرصم خيش نانب نب نيسحلا وبأ (1)

 . لبجلا دهاز ينيسيمرقلا نابيش نب ميهاربإ قاحسإ ورأ ةيضوصاا خيش وه (1)
 .يبرغملا ليعامسإ نب دمحمو صا وذديلا ميهاربإ بحص

 (ز). 097 /16) ءالبنلا مالعأ ريس .ةئمئالثو نيثالثو عبس ةنس يفوت

 ع



 1 !(راَيَناَدْرَي سس ىلع نب هب ىيلا ركب وبأ)

 ا
 ٠ هلل همز مالك رف

 . ساّنلاب نسنألا بحت َتْنَأو ؛ للاب سنألا يف َعّمطت ْنأ ُكاَيِإ

 6 0 ين ب

 : َلاَقف 2 : لضأ 0و هتاحبشس هللأ نإ ًًَش اذإ دال

 0 0 هيلإ نم ريع يعارن 00 جر هنم ام م دوي ل 4 0

 .ِفِلاَّسلا يف َةَرارَمْلا نع ًاضّوِع بفنأتسملا يف ِةَوالَحلا 0 : لاق

3 + 2 

 ىردقلا ليلج ناك (ناجيبرذأ ندم نم ةنيذم) ةيمرأ ناكس نم «رايئادزي نب يلع نب نيحلا ركب وبأ )01(

 رباكالا دنع أامظعم .ناسحإلاو ريخلا ريثك ؛ةبانإلا رهاظ ءةباهملا رفاو ءردصلاو عابلا بيحر

 رهاظلا مرلعي أملاع ناكو «ةتبان هتاماركو .ةتباث همدقو .ةميمع هتاكربو ء؛ةميرك هقالخأ «نايعألاو

 .ه | .عبارلا نرقلا لهأ نم وهو ءاهب صتخي فوصتلا يف ةقيرط هلو «فراعملاو تالماعملاو

 (ز).(7/1١060) ةيردلا بكاوكلاو ء.(#5١) يملسلل ةيفوصلا تاقبط

 م8



 ١"(يبارعألا نب ديعس وبأ)

 هنع ىلاعت هللأ ىضر

 :هل 50

 ْنَم حيبقلاب دراتو ةةلافغأ حلاص ساّنلل فدل ا رحل
 .ديرولا لبَح كلا

 :لومضفلا كرت هلك ٌفْوَعَتلاَو ٍلْهَجلاِ ٌفارتغالا :اهلُك : ةنِرَملا
 َلامعتْسا : اهلك ةلماعملاو ء يتب ام ُطاَقْسإو ل دل ال هيدا 0
 :اهّلك ةّبَحَملاو «ضارّتعالا 0 لك اضيدلاو ءملجلا نم م

 : هللاب ةَقثلاو «بخحكلاب ءآلبلا يّقلَت : هلك ُريَصلاَو ءَّلكلا نيلع ما

 . َكِسْفَتب َكنم ْمَلْعأ علام نود 2 َكَمَلَع

 هتمصعو .وَعاط بيس ةقيفوتو هيف رْعَمل ًابَبَس هتَمْعَ ل راع هللأ َّنإ
 , هلم وللا هن أببَس ةبؤتلاو «ةبّتلل |[ هةر (هنيصعم بانتجال ًاَبَبَس

 قْوّشلاو ا 24 هاش 00 ةقملاف ءيماوو ق قتاشو ٍقئاد نيف نوُمِراعلا

 يا نمو ني !يورت قوت يف قاذ ْنمَف ؛َمُهَتْوَد

 د ف
 . نامدهلاو جاعزت الا هيرو ير

2 2 2 

 خيش ظفاحلا قودصلا ةودقلا ثدحملا مامإلا مهرد نب رشب نب دايز نب دمحم نب دمحأ وه )١(

 فين ةنس دلو ؛مرحلا خيشو ةكم ليزن يفوصلا يرصبلا يبارعألا نب ديع.« وبأ مالسإلا

 .دانسإلا يلاع «ثيصلا ديعب «نأشلا ريبك ناكو «نيتكمو نيعبرأو

 .ة رصبلل ًاخيرات لمعو «يسنالقلا دمحأ انأو دينجلا بحص

 .ةئمثالثو نيعبرأ ةنس ةدعقلا يذ يف ةكمب يفوت

 (ز).(4 *ا/ /16) ءالبنلا مالعأ ريس رهشأو نوعمتو عبرا هلو

 0ر١ قماو وهف هّمح أ امهيف ميملا رتسككم همي هقمَو لقو قيما : ةقملا 030

 (ز).قئاش َوُهف ٌءْيَشلا هقاش :لاقي ع يشل ييلإ نس لا مازن :قابعتالاو قوّشلا (©)
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 (17(ةدباع)

 اهيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 قّبغكلا راقشأب ٍقَلعَتم صخشب اذإ فاوّطلا يف انأ انيب :نونلا وذ لاق
 ْنَمَع كب تلعتشاو: «كيلإ يكسب تحبو َكرْيَغ ْنِم َيَألَب ْتْمَّتك :لوقي 2

 درْصَي فيك َكَبُح قاذ ْنَمِلو ؟َكْنَع ْوَلْسَي فيك َكََرَع ْنَمل ُثبجع .كاوس

 6 ٍتْيَوَعْرَأ امف ِكَلَهْمَأ :لاقف "ديت ىلع نبأ مُك ؟كْنَع
 رقي أشْنأ َمُث ءِتّيلاِب امف َاَجاَُّملا َةَوَدلَح ِكَبَلَسو ءِتْيَيْحَتْس
 ا راب : دم امي :جبأ ملك قريلاب يلق تم

 اَعَّرَفُم هلم ثقتك نك انيلانطلو اَنَنْيَب قومي نأب قارفلا ُبْسَح

 .ةأرثأ نغ ادإف ؟ هنم ٌتْوّندَف

 هلع 2 2

 .اهبطاخي هسفن لع لبقأ يأ )١(

 ١غ



 (ئرخأ) (1)ا ف5

 اهيلع /ىلاعت هللأ ةمحر

 ٍراتشأب ْتَقلعت دق ةيريوُجب اذإ ؟فاوّطلا يف انأ انيب :بهشألا وبأ لاق
 يرقف ايو ع 0. ءسْنألا َدْمَ يتشحو اي : لوف يصو ةّبْعكلا

 تا ا كما نا اند ”قد| نيل تلد ل
 ةّبيصُم ىأو : تلا ؟كشيصت هذنهو :ْتْلُق فَتْدَعَمَف ٌّبْلَق يل ناك ننلو
 كَتْوَص ا :ُتلق ؟بوُبْحَملا ِنَع اهعاطقنأو «بوذقلا ِدْفَف ني ُمَطْغَأ
 ْمَأ كتيب ْتْيَيلا ؛ُحْيش اي :ْتّلاَق ءٌفاوّطلا مآلكلا عيَس نم ىلع َّلُطَع ْدَق
 هُمَرَح لب :ثلق ؟هُمَرَح مأ َكُمَرَح ٌمَرَحلاَف : تلاق هني لب :ثلق ؟ُهّمْي

 ل َكّبُحِب :ثلاق ّمُث ءهيلإ انَرازَتْسأ ام ٍرْذَق ئلع هيل ندع 1
 نم شّيَج : تلاَقف 000 هنأ َنيِملْعت َنْيَأ نم :ٌُتلقف «يبلق ّ ع َتْدَمَرَألِإ

 يف يتلو ؛ كسلا راد ْنِم يعرخأو .لاومألا قفنأو . شويا لجأ

 2 ةّيانعلا الإ اذنه ْلَهَك ُداَّيِإ يلْهَج َدْعَب ُهَسْفَن يفَوَعو ديِحْوّلا

 3 3 لن

 يييف اس د و سستم تصوم ع تل ل سس سل ذأ اال نو نو ميسم مس يوي ب سس سل ا عع ل سس

 (ز).(418/4) ةوفصلا ةفص .ًاضيأ فاّوُطلا يف نير تادباع نم ةدباع )١(
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 رو

 ''(ةَحايّسلا يف يقل ْنَّمِمو)

 ؛َءادوَس ةّيراجب انأ اذإ ,؛ليئارسإ ينب هيت يف ُرْيِسأ انأ انيب : نوتلا وذ لاق

 كيِلَعو :ثتلاقف .ةاتأ اي ِكيَلَع مالا : ْتلعِف ءٍءامّسلا َوْحَن اهرّصِيب ةّصخاش
 َدَجَو َّرَع هلأ ّنِإ :ْثَلاق ؟يمْسَأ ِتْفَرَع َنيأ ْنِم :ثلق ءَنوُنَلا اذ اي ْمالّسلا تك

 َفَراعَت امق ِشَْعلا ٌَلْوَح اهّرادأ ّمث َءُت ماع ْىَمْلَأِب داسْجألا َنْبق حاولا َقَلَخ
 ِنآلَوَجلا لذ يف كوي يحؤُو تقرع ١ .فلَتْخأ اهْنِم ٌركانت امو ءفلَثأ اهْنِم

 َبوُذَي ىتح طنقلا ٌنازيم ٌكحراوَج ئلع ْعَض :ٌتلاقف انت قيملع : تلق

 ؛ىلاعت بيلا ُْيَغ هيف َسْيل َىَفَصُم صم بلقل ٌبلقلا ئقبتو «نيئاعت هنأ ريغل ناك ام لك

 : تاق «يئيدُيِز : ُتْلَق «ةديدج ةيآلو كرو ءبابلا ئلع َكّميقُي َكِلذ دب

 . تْوَعَد اذإ َكّْبِجُي َتْولَخ اذإ ئلاعت هللا عطأو :كنيما كيف ودع

 )١«( ةروفصلا ةفص . ةحايسلا يف نيقل تادباع نم ةدياع )14١/14(.)ز(
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 ا" "(رخآ)
 هيلع ئلاعت هللأ ةمحر

 فيك :ُهل انلقف ءفدْؤعَت دايما م ص لج ىلع اَنْلَخَد :''”ةرديح لاق
 .ةليوط ٌةَرْفَسَو ةليلق ٌتانسَحو «ةفيعض ٌسفَنو (ةريثك ٌبونذ :لاق ؟َكُدِلِجَت

 «ميركلا ٍدْيَّسلا يف ُلَمَألا يعم : لاق يوحى ويب : انلُق
 ئتح ُدُهَشَتَي ٌلَعَجَو ءِتارَمَغلا كلت يف َكِلُمَّوُمِب مطْقَت ال ملل : لاق مث

 .ولذل ِ

 نإ 2 2

 (0(ةدباع)

 لبَع دبع سلب نإ ءمَهَللأ : ْتلاق للا نب تَماق اذإ تناك ةَأَرْمأ نأ ّيوُر

 ب 0 ارث ناو ٌىارأ ايل 00 نم يناري كدي هتيصان «كديبع

 ؛مُهَللأ ءْيَش ىلع َكِرْمأ ْنِ ٌرِدَعَي ال وهو هلك ِهرْمأ اع ٌردقت 57 مهل

 كب دوما ءهرخن يف كب أَرْدَأ ءمدكَف ينداك نإو ءفددراف ٌرشب يندارأ نإ

 بّمذَت ال هللآ يقّا :اهل ليقف اهيتْيَع ئذخإ ْتَبْهَذ لرتح ثكب هن وُوَش 0

 ئلاعت هلل يلد ايَسف َةْنَجلا ٍلْمَأ نويبع ْنم َياَتْيَع تناك ْنِإ :ثلاقف «ئرألا
 وم عي

 هنآ امهدعبأف راثلا ٍلْمَأ نويع نم تناك نإَو امهم م ه م امهنم

 )ر) ٠ ( 4 /؛غ0 ةوفصأا ةفص . ناكم الو 5 وار مل داع نم انباع 1(

 (ز).ةوفصلا ةفص نم تبثملاو ؛(ةريدح) : نساحألاو نباوألا ةعبطلا يف (؟)

 )ر .([545 /1) ةوغصلا ةفص .ناكم الو م.سأب نق رعد مآ تالباع ند ةدناع 00

5 



 ؟''(راغصلا تانبلا نمو)

 ريكو يل ”للأ ّيِضَر باطلا نب َرَّمع ْعّم انأ انيب :ملسأ لاق

 5 ”اهتالا لوقت ةأ ارم اذإف ءِرادج ئلإ ًاكئاف“"ايغأ ذإ «ةئيدّملا سَ

 هيب ناك فدك قلم ا رآ 41161 ا تلاعت عاخلاب ف ذكان نَبْللا َكِلذ ُ
 هدأ دل لاف ؟ِهَيَمْرَع ْنِم ناك امو :ْتَلاق ؟مؤوّيلا َنيِنمْؤُملا ريمأ َةَم

 عضْوَمِب ِكّنإَف ؛ِهيِقَذْما :ثّلاقف ءءاملاب ُنِبَللا ””تاشّيال ْنأ :ئدانق ُهَيِداَنُم
 يف ُهَعْيطَأل ثنكام هلو :ُهّيبَّصلا ِتلاقف ءرَمُع يداتُمالو ُدَمُع ِكارّيال
 . ءآلّخلا يف ِهيِصْعَأو ءألّملا

 3 نك 2

 (ز).(441/4) ةرفصلا ةفص .رابكلا تادباعلا مالكب تملكت ةيبص )١(

 (ز).ليللاب فاط يأ :َّيَع (6)
 (ز).تعتو لك يأ (0)
 (ز).هيجزمأو هيطلخاف يأ (4)
 (ز) . طلخي ال ىأ هر

 هم



 .اهنع ئلاعت هللأ يضر

 جِهيَلإ يمر َبِرَش اّمَلَق ام ئقْشّتْساف ءمئاح باب ىلع ٌريمألا َراتجا
 َقريْغَص ِةَّيَّب ئوس ٍراَّدلا ُلْهَأ حرف ٌفباَحْصَأ ُهَقْفاوف «لاملا ّنِم ًآئْيَش
 ؛انيئغتساف انيلإ َرظن قولخم :تلاق ؟كيكبُي ام :اهل ليقف ءتكب اهلإف

 . َلَجَو َّرَع قلاخلا انيلإ َرظَن ول فيكَ
 هوْفَمِب انلَمْشَي ْنأو ِهيَمْحَر نْيَعِب انيلإ َرظْنَي نأ ئلاعَتو ُهَئاحْبَس هلل َلأْسن

 نبقي ناو يور كلا موخوز ةصلاخ انلامغأ لكخي كارد ةفلاب الع ةقكتلاو
 :امع كلذ

 يف «لاوش رهش نم رشع سداسلا «ءاعبزألا َمْوَي هنِم ٌغارُفلا َعَقَو دقو
 ةمركملا ةكمب فلأو ةئمثالثو نيعستو عبس ماع

 تيمانعلا بر هني دمحلاو
 ىلاعت «نلأ لودعي 0

 ايل - 9

 ممل ا يسم نان سم ١ يس سول يسير ا. ميس مير ل ل عع أ سس عسا دع صل ١

 (ز).(447/14) ةوفصلا ةفص .مصألا متاح تنب يهو ئرخأ ةيبص )١(
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 .(عجارملاو رداصملا)

 (1)ط نيالملل ملعلا راق -.0.0.0.0.60....0.0.000.00 يلكرزلا نيدلأ رخل... مالعألا- ١

 )١( ط ثوحبلا زكرم عم نراعتلاب ةرجهلا راد . ريثك نبآ نيدلا دامع ظفاحلا . . . .ةياهنلاو ةيادبلا ؟

 ( 11 ةلاسولا ةيئيسوما ١ نست عد وتو طق ب ططاماد خب تتم ةلاحك اضر رمع.... . ءاسنلا مالعأ - '"

 (١؟١ ط ةيملعلا بتكلا ناو سما ينالقسعلا رجح نبأ ظفاحلا . . .بيذهتلا بيذهت- 4

 ةمركملا ةكف د راتا ناد هون قم هو موت مهن ياعلا م يراخبلا مامإلا . . . . ريبكلا خيراتلا ©

 ةيلملا ىمكلا نادت دعس و دعب هو ماا طا د خحتا فخم يدادغبلا بيطخلا..... دادغب خيرات 7

 00 0 1 1 1 1 يبهذلا ماعإلا . . .مالسإلا خيرات"

 (؟)ذ ةنافكلا فراععلا نان دان ا اناا ل م يتسبلا نايح نبأ ظفاحلا........ تاقثلا_-8

 (7) ط رصمب يبابلا ىفطصم ةعبطم . . . . يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي . . .ءايلوألا تامارك عماج_9

 (ه 17517)دابأ رديحب فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم . يزارلا مالسإلا خيش . . .ليدعتلاو حرجلا-٠

 ةفلعلا بقلا ناو م ا ا ل يووتلا مامإلا. . .تافللاو ءامسألا بيذهت- ١١

 )ل 'كوزتت هن رغما ناو موق وانو هدا هت يزوجلا نبأ جرفلا وبأ .  .ةوفصلا ةفص_-

 )١( ط توريب جاهنملا راد نسحلا نب دمحم فيرشلا . . .بالألا يلوأ ةركذتو بابحألا عمجم ٠

 )١( ط ةيملعلا بتكلا راد. .... يرادبلا ناميلس رافغلا دبع . . . ةعستلا بتكلا لاجر ةعوسوم - 4

 را تقلا اق وج يو قلو ا خلا او و وك عش نقلملا نبأ ...٠0 ءايلوألا تاقبط 6

 (ه )١405 سيفنلا باتكلا راد ....... يملا نئمحرلا دبع بأ... ةيفوصلا تاقبط_ 75

 (5) ط ةيملعلا بتكلا راد . . . . يملسلا نلمحرلا دبع وبأ . . .تايفوصلا تادبعتملا ةوسنلا ركذ ١

 2( له نيفكلا اذن هاذ ودوام نودي اوال يريشقلا مساقلا وبأ....... ةيريشقلا ةلاصرلا

 (1 0 نلدعلا حاب وو وامس و دوما اك ينارعشلا باهولا دبع . . . ينارعشلل ئربكلا تاقبطلا

 )١( ط ةيملعلا بتكلا راد . . يسلذنألا هبر دبع نيب دمحم نب دمحأ.......-... ديرفلا دقعلا_١٠

 (1)ط يرغلا تانكلا ناد دودو هيام وول يناهبصألا ميعت بأ 'كظ000 ءايلوألا ةيلح 8١_

 تارعلل رهزألا ةنكف و 110 3244 يواتملا فوؤرلا دبع. ..... ةيرثلا بكاوكلا 7

 (10 طقسا ناد نجت ثري دك وانا نوفا نايم يراخبلا مامإلا..... يراخبلا حيحص 0

 ()ظ ةلودلا واكألا فنا وس وو محول قد نوح ملسم مامإلا 2... ملم حيحص 4

 ا افا واقع جس عفت اسما باترول ةبيش يبأ نبأ ركب وبأ...2.2.2.... فنصملا_ 6

 )١( ط نآرقلا مولع ةسؤم....... رازلا ركب وبأ . . . .رازبلا دنسمب فورعملا راخزلا رحبلا

 )١( ط ةيملعلا بتككلا راقء....0 0.0 سليدلا معامل تويم باطخلا روئأمب سودرفلا 7



 (ه )١418 ةيلودلا راكفألا تيب ...... 0 لبنح نب دمحأ مامإلا....... لمحأ لم

 1١ ل ةلاسرلا ةسسمؤف“ كوع او ااا ها املا يعاضقلا ةملس نب دمحم . . . باهشلا دنسم 4

 )١( ط ثارتلل نومأملا واذ -.......6.....2.2 يميمتلا يلع نب دمحأ . . .ئلعي يبأ دنسم ٠٠

 (7) ط ةيفالسإلا رئاشتلا راف تول حن نا وق طم راما يئاسنلا مامإلا . . . . يئاسنلا نتس ١

 يبرعلا ثارتلا ءايحإ راذ....6.6.00260 0.0.0... يذمرتلا ئسيع وبأ . . . .يذمرتلا نئس-ا"؟

 زانلا واق م ووو هون وليام رو ديول يناتسجسلا دواد وبأ مامإلا . . .دواد يبأ نئس ط9

 )١( ط ةيملعلا بتكلا راذ...0.6.6.66....000.--6 يتقهيبلا مامإلا . . . ئربكلا يقهيبلا نئس 1

 ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش -..-..... يمرادلا نمحرلا دبع نب هللأ .ابع . . . . يمرادلا ننس"
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 ةملعلا بيقكلا ناو ني ترق ينمو نم ول علا با طيس لح يروباسيتلا مكاحلا . . ... كردتسملا ع3“

 01 ط ةيملعلا بقكلا راقت دبل هذان دل توام عوج مكلو يقهيبلا مامإلا . . .ناميإلا بعش

 (1) ط ثكلسلا ءاوضأا تاكا هع نو ما امال راوكوم يزوحجلا نبأ . . .تاعوضوملا باتك 4

 (15) ط ئؤوخلا نبأ ناذ 38 عمركم كنان ربلا دبع نبأ .  .هلضفو ملعلا نايب عماج_١

 )١( ط ةيملعلا بتكلا راذ........... عبيذلا نبأ نمحرلا دبع. . . ثيبخلا نم بيطلا زييمت- ١
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 0 1 ةووتملا ةيدتلا افلا اب وعدن نسما الك اي شتلاوا ماصحم يلجعلا.... تاقثلا ةفرعم 7
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 (؟) ط ةفرعملا راق. ..2.6.0.60..6..0.6.66 060. ينالقسعلا رجح نبآ مامإلا...بيذهتلا بيرقت 6
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 1 يا ا ا قمحملا ةمدقم

 ا ا (باتكلا اذنه) فلؤملا ةمدقم

 ا ا و ل ل ءايلوألا لضف

 1 ل ا هتايفيكو هباداو ركذلا لضف

 0 و ل ا ب يا اا وبا ا ا ا و هطورشو ركذلا بادآ

 0 ل م هللأ يف ةوخألا بادآ

 117 ا رف دنا ووو جواب سوت د ح وسمو 3 يتخكل ةعيرشلاب لمعلا ىلإ فوصتلا ةمئأ ةوعد

 ا ا و ا ل تونا نوما ور عدا فو ب وا ير و قا كولا . 3و دمحم انديس

 اال ما ول ا ايوا هجم ملا وجل مد ظل او هل إلا نوال ماو وتم ينوي تاق اقوال قيدصلا ركب ويا

 1 ا ل ب ا ل ل ل باطخلا نب رممع

 5 ل ل بلاط نبأ نب ىلع

 0 حارجءلا نب هللأ دبع نب رماع

 1 اع قس 0 ا الا ولام ادا لس و لور لل 1 د قطا رن اه تك 3 نب ب يا ناوزغ نب ةبتع

 2 م م نب 0 ل ا ا ل دوعسم ْنِب هنا دبع

 00 ا ا دوسألا نب دادقملا
 9 1 ا ا ل رو ا م نا دبا ا يقل ماج رق وت نا يدر ا ا ا يدع نب نعم

 اا 1 1 1 ا ا ا عيفن نا نامعتلا نب ةثراح

 5 ا ا يي بعك نب ىبأ

 ةقل ل ةشرخ نب كامس ةلاجد 0

 م1 ا ا ا سلا ا د جلا ير كارو ا دج نب و مامحلا قنا ريمع

 ا 1 ز ز ] ] ]ز]1]1]1]1 000 ا ا لبج نب ذاعم

 00 ا ا ا م ةدايع ند ءاعس

 1 ا يسرافلا ناملس

 0 ا ا و يرعشألا يسوم ورأ

 111 ل لا ا ا ل ف ا 1 باطخلا نب رمع نب هلل 55

 ابا دا ولاد حو عاو يكونإجا جين اجا بأ ظطبال قس ةدائح نب بدنج رد وبأ



 0 ل حادحدلا نب تباث حادحدلا وبأ
 مو راكي "وأ اهي 12 2 قرر و و اج هوك و“ وو اهلا فلل لوا ألا لقا فق كيو دير نس رميوع ءادردلا وبأ

 ل ديلولا نب دلاخ

 ك1 1 ] ] ] ] ]ز] ]ز ] ]ز]ز]ز]ز]ز] ]1 100 يرمعلا زيزعلا دبع نب هللأ دبع

 ا (ةروثأملا هلاوقأ نم ذبن)
 أ طاحاو كا خو وأ فردا م دولا أ عا أو لوو ع7 قنف تاملكو ظعاوم نم هن ءاح ام

 سهل هل علا علا عع هلا هلا م ا ا#

 م م فما ده ها ا « عه ا#»# ا ه# »© ©

 سها عسل عع علا علا هع هل »ل هله

 سلا م »مل علا علا 0# ه# هلا # »#

 « يه 00ه هاه هه عاهل «#ا» 0#

 3 ا ا



 0 ا م ل ا و وو حل و ب اا و يعفاشلا

 0 ا ا ا ا ريغصلا نيزملا كلمحيم نم يلع نسحلا وبأ

 مق ا ا ا ومقتل 7 ورك اوت ا ول لو للا دي ولا وع كح ىناجنزلا مساقلا وبأ

 0 ةيكملا ةشئاع

 6 10و 1و يافلان" قل ور نا, قرت < دوو فعرف تول, دق فج لف هيلا د ف ده جل نونو د مووت ناسيك نب سوواط

 ا د 1 ارو خل ا منو 1 منو عت يدادغبلا دهازلا مشاه وبأ

 ل ل يدادغبلا ملاس نب دوسأ

 ل قوزرم نب هللا دبع

 ا جرف نب هلكأ كيع

 1 قب انوا ونا وام ةناط تيل ةقم ع او يخركلا فورعم

 «هادسع م ا عدوا « دع هاه هاه اسد عأا»ع هع « هله هه هه عه هع اع عاهل هداه ,ىفاد | رجب

 د او هاو هاو ته هاف هه سهاد هه ساه هه ته هاه هد ها هله © هلع ها هس ه و» نو مام 5 ا

 0 ا يبساحمملا ث راحلا

 هدو رار 1 لو بل ول 1 فرو وم ا تباو دي ىطقسلا ىرسلا

 4 كيا ا ل ا ا د ياو يب ان 1 يو ل لا رج ل يناربلا نأ لع وبأ

 000 0 ااا ا اا اا ا تا ا ا ا 8 ا ىلا راما وبا

 هلا ل وا دوج ركبنا ه1 قوزع اه يات اق فو لل 1 حاول نارتو" يس" و درولا ىبأ نب ل يدعم

 ا ل نو و و نسم وح كن خ3 امجأ هوخأ

 أ لا اناس اناقو ث اقل حر اهل اول* فرخ اولا يد ناو اهنا يول وتحل رونا هب دهن هع“ رام لي ويس وادلا روصتنم سس لمدحدعم

 « م همه سا اه 00# سا »8*0 «©

 ها سه ها هه 8# #ا ه#لا# #

 هم مس 0# © 00ه هل # ## #* 

 ها وا د # هس هاد #ا «# #ها# 0# ج

 مه هام مجعاوا م »9 ع ها خا ©

 ها م ها مام م« #0 © ها 6 <

 سهاد مسام 0# م# مج # ه# #0 #0 >»

 سها سها د ها مه 0# 0# # ا #ا#سا#

 ماقام همه د ها د مها # ا «* ها اما#

 ها هافقاسع »ب هه « 0 » م

 .-» هه مه سها هما هله »#0 #0٠9»

 د ماه »خ ا ههه” # #

 ساما ها »ا «»ا» علا »هلا # ا #»#

 ه0 هلا“ #0 هه #ل# ها © ©

 « ها مها مس < سش0© #4 #0 680

 هم مسه مج #0 ا  م# ه0 #0 6# +

 سا © ه# #0 #00 عل« ##

 م ا هج هاامسا 00# 0# ها #

 ج4 86ه ومها عا افا ها ه0 #08 »

 سا هاما ه0 © هاه ههه

 ما ام هام »#0 "م" ه5 »8 ع

 سا جام >> «# ها ه8 #0 06ه

 © #00 ههه ها # #لا #ل »ا #»#

 5 هه 5 عل هاه هداه لا »

 سا اه هل هلا © »ا #»ا ا #اا#

 ه مه م مه ها سل 0# »سلا م»

 * همه #6 8 منا ها هاه ه0 »

 اه 1 او ووو فة ب



 ةراوإ» هم از كرولا لحل مل ١ ا اه اك ده او وفا ا قب وخلا والاول وأ ودنا نا قياس يبرحلا ميهاربإ

 2 و" د ل يخل ير ةماعلا افلا اونو دف نيب كيج وكيف هلق هش راسل زارخلا تديعس قب

 0 ل ا دمحأ نب ميور

 2 1 يزعل 16 هد 0 14: كه ول لل هام يو قبو لج وو يملا وا ال براك د انو ءالجلا نب هللأ دبع وبأ

 04 1 جل دولا قي و ا لا واوا كورونا فلن وو ءاطع نب دفحأ سايعلا وبأ

 هر ل يرابذورلا يلع وبأ

 هلام ماع دعانا اج دءافاو هاو هاه ده واه عاف اه هاف ..... يلزاغملا دمحأ وبأ

 0 يروباسينلا دمحم نب هللا دبع : شعترملا

 ل ا داجنلا ناملس نب دمحأ ركب وبأ

 2 و ا و ا ل رورسم نب رمع نب فسوي ساوقلا حتفلا وبأ

 0007 ليعامسإ نب دمحأ نب دمحم نوعمس نبأ

 ل م ا و يم ظعاولا رمع ني دمصلا دبع

 ىو ها عا سهلا سلا هلا سلا علا مسا #ا#

 ماع ما ا« ا عااسا م هلا هام »

 هاد عاشها ه0 ه# هه » ا»

 ه0 ول 0# ع مام #0 » » #0 ©

 وا اعلا م سهل هلا هلا هلا هلا هل عاا#

 0# وه ا »# ها مله ا نلاا»ه# ا ##

 ١» 00ه» سمها "3# هله 0# »# # © ا #

 «ه0 »عج عداها »0 هما #0 »8 0.»

 »# هه م مه مج اخ  ه©#0006#000060-- 6

 سلا سلا مس سل عا عل سل ع م هاا #

 »ها #  جلا جاه 0# #خا #0 # 

 «#ة سهام 00 © ه0 #0 »هه #8 6

 سا سا سا علا ها مه هه 0# #ا»

 سا ا هاما ماع سا اها اسد ع علاه

 #06  ما"# ه0 ها 0# ها #م# 9

 »مب »م © ها م ه0 064# 0# جا <

 ها ده ده «# ها ته هنأ هه ©

 ها ها سه سعاد سها ماعلا »ها # #0 ©

 #* ها هاا مهلا "ع ###

 ارا وول و أب ين

 مه مها ده هام هه #8 ها ها ه8

 س #0 مه # 0# مخا # "مما م

 سه مهامها هام اخ »هل # »ل »

 ساس سا مها سام عا هه ##

 م ها ده هاما هه هم ا« # »

 سها ع« ا "#  همهجخ ها ادعس هه ##

 « يم 000ةهو0ما مها ه0 ههه هاف

 ماما مسا مج #8 #0 ### »



 اه ده هو كو ا نه او لا دفاع رف كه افق اه اق و ينسف ل ا ون درس مول مفك او وو لم ل ل اا ف رائيد سس رايس

 211101101010100 ااا ياا يعختلا نسمف نب ةمقاع

 20 ا ا ليدهلا ىبأ نب هنأ كيع

 0 ا د يا وا وح هير » اف ور يب ليج يكرر تل ىو ساق: دور هلا أ ه2 هان نإ) وو وح و يدوألا لوميم سس وردع

 ١“ ا 1 زهر“ واع دوت نو ناشر دوك كوع ماو كدب ديفا اور كور هو يو ماها امل كا رفح دلال "ىذا اوس )8: يفاقلا معي رمت

 كر او و ال كر اج ل نا ال تب علا يل ا ا + يلجعلا كيزي ند اضعم

 ساب جو ب كا د نك ف يدنا أ ملا زين هيلو يزال قرت اع هلا ينرقلا سي و

 ال ساو ا ا اب فك طا ناتو لة نم مو لا راش جد أ ات مديح نب عيبرلا

 تو سول اوسلو بج يام المزي لق حول او مع و يملسلا ةبتع نب ورمع

 اها كه ناقتي اه جا راو تنمو ف او كولا لع جل داو مح فو سة وف حا اور يأ أل يبلعتلا سابع ند سودرك

 ل ل ناوزب نب لضفلا
 ا ا ل ممل او تا 23 ل كا فض ف ىفحجللا سيف نب د راجللا

 هاف اه ه عاش عاما سده سه »6 هلل هسه س8 هلاها هاه سه ساس هاه هاا فرصو سس ةحباأد

 0 يمايلا ثراحلا نب ديبز

 « هوه ما و © هم © عما هاه

 ه ا سها اه هل مها هلا هل # »ا #

 نه ه0 عاملا # ا #ه  هه# #0 #0

 © ها هلا #٠ نها اخ ا ##

 ها هلا هلا هلا ع“ #ل#اهلاا#

 ما ها هلا »ا هل هاه »# # # »»

 مها اع ه#0 م اه »0# عداه

 هه هل هلا مسهل سلا »ا ## # 

 كه ها هاذ سل هه ملا هن # ل ##



 ا ا ل ا ا و ا ىلذهلا هللا دبع نب نوع

 ١1 خجلا رسوما وار ناو نيكل اس لاو يعيبسلا هلل دبع نب ورمع قلحسإ وبأ
 هل ا ةيابل ىبأ نب ةدبع
 ا ل ل ا ار
 0 ةقوس نب دمحم

 1 و ملا او يا حمو حو واوا اوبن 2 3: نك ماش > يجني وشن جب سا رجيا نب كلملا دبع

 1 و يا اال لاما عن الا اج م بط جك دوت حنش ىئالملا سيف نب ورمع

 1 ل ل ا يل مادك نب رعسم

 ل ا ا ا يتئاطلا دواد

 00 ل يروثلا نايفس

 1 0 يل م ا م م و لا 4 حلاص نب نسحلا

 ا ا و ا كل را د ياو لالا ودا هاو نودع ب وان ب وا زي داج ال يكول عنب قف تايزلا ةزمح

 00 ا 1 1 اا رضتلا نب دمحم

 1 ل ا اا ب وو هول ف يملا نا ا هين ني يق يلجعلا داّرَو

 ا را ا م ل ورا ا شايع نب ركب وبأ

 11 ا ا يا قيال لا ف و ا لم 1 تب ان ا قي ل 4 ا سيردإ نب هللا دبع

 00 ا ا اا حارجلا نب عيكو

 11 وبل ا ب اقم ب اع جنوكإ وأ جن و ض4 نم كامسلا نب حيبص نب دمحم

 ا وو و م ل اا ا تاما ةيفوكلا ناسح مأ

 0 يروثلا نايفس مأ

 ل ا باهولا دبع نب ليضف تخأ

 ا و ا ا لا كل ا ا ا ا ءادوسلا ةنوميم

 0 اا ااا ا سيق نب فنحألا

 111 ا يي وج 15 ياسا ل يطا 0 . هللأ دبع نب رماع

 0 ا عيفرلا همسأو يحايرلا ةيلاعلا وبأ

 818 ول هادا لا فحاو هوف و قب مروا نانو نول سا ىشاقرلا ديز نب ليضفلا

 ا يل 200 تايح نب مره

 91 وتو ورا و ل اا ب ل ل لاا و ل كو وف ع نم ءابهصلا وبأ ميشأ نب ةلص

 قلل لدا نايا ا ناو او اف وتم سمات ورا تو و جد ريخشلا نب هللأ دبع نب فرطم



 ناو وما احن يل ف و دو رع امج يرصعلا هللأ دبع نب ديلخ

 27 ا د ا ع لن تا ل نطل يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلا

 2100 يدزألا ديز نب رباج ءاثحشلا وبأ

 نيدو طق ىهرجلا كير نب هللأ كبع ةبالق ودأ

 1 ا 3 0 2 اج كف داو ذل نإ زيبا رك فم جلع نيريس نب لمحم

 ا ا ينزملا هللا دبع نب ركب

 هام دم امام او دوافع دفع ارم عاق يلجعلا جرمشملا سس قروم

 000 يشاقرلا ناوزغ

 8 راهم فا ءار كهج اة موج أو اور لبو قس إس و - ىس و اسلا ةماعد نس هداتف

 1 ل ا را ل ا ينانبلا ملسأ ند تباث

 ل يضاقلا ةيواعم نب سايإ

 + ينوجلا بيبح نب كلملا دبع نارمع ل

 هاه دم هادو دع هاو عه 0 هاه اعلاف يليقعلا ةرسيم سس ليدب

 سا هل هناا ههه تهل نا" تها# ا ## ###ا#لاا»

 با اه ها ا همه هه هه ه6 < © هه هاه ها ها #0 0#

 ما هس مها هل هل # هله هل 0# هل »# ا # #لا # هل # © 0#»

 ها و©ه هاا هل عل هل" »# #ا# # # # # #ا هلا #ا»

 # ها هد معا ها هه ته »ها © ها هسا #0 # »#0 »

 ماا8ق هج ها 009١5 ها هاد ها هن *خ ه8 0# »ه0 0# »ل # »

 م ها عا ملا # #هل# # ا © # 4# #لاا# اه # ا ##»

 هه هلا جا »ا ه0 © ها 00# # #0 عه © 8# هله #

 ما عاشها #6 عه © عامها #000#ه0 © 00هل © كسا ما مه ه6 هج ©

 ل را و ا يا و م ا ينايتخسلا ةعيمت يبأ نب بويأ

 171 1 او يوم و قيقا و فو 0 يعيتلا ناخرط نب ناميلس

 ايا يب يم بادو ردو لا ف واو رانا موا احتساب جحا اذ نا ب وورش اينع ند سنو

 ا ا ا و اما اولا فما 4 جا جلا لي 0 وما ملم نوع نب هلأ دبع

 ا ل ا بو ياو ل ا و

 ا ا ا هلو رتل نول ل ف رم واوا ل يسيقلا نسحملا نب سمهك

 ؟ مال دس ا .ءاعأ عا اعاقأ عام م هه هج هاه هج هاف رماه هاف ف هج فتاه هام هد علاه عام مااهلاسل سلاسل م يس رافلا 00

 رك 0 دو ناو لا مان ا طنب روحا 2 8غ ومب مانا جب هيت عم ايز نب دحاولا دبع

 اا ا ا ا يميلسلا ءاطع

 نا نامه مه اه ادهاو اه ده ها دناو دع ده اه هدو او فاق هده عاده در فاو اع ه اع هده ا ماقلاف د رضأا 3 و.عبسمم رع عج وأ

 1 اوس تنال ل و قب وا كا ىنادحللا بلاغ نب هللأ دبع

 0 0 000020211 نائس ىبأ نب ناسح



 اه لول اج هوي دفع او اهل هوز اهب وع سمو لكما ب ةعاوب عع ةقعراوإ كوز داوم 7 3م وأ ده اه خه قطط اهل الأ هوو يبابلا ميعت نب ريهز

 كا رم ل رنا زيلع اها هلي ريك ايل ا قب ير عم را بع ا وج عا هه اهم وو ده ا وح رفح قب وبر اوساط ورا نهج دق" هج ا قت ا ف ةيودعلا ةبيبح-

 00 ز ز زةزةزؤةؤةزؤة]ةز]ةزةز] 1 ا بالك يبأ تنب ةديبع

 ن0 ام كب نافل قل لف كا اج و417 للا ندي وا ل تور قم سك ا تال نإ كليا وو اج راح روق ول لا هلا و هايد 06-5

 هاشم و و هاف دمام هداف عه هام جافه هام هدو ده دعاها و عاق م دهام اه هده هاه .٠.٠... ماجش نب هاش

 0 ا ب ب ا ا ل ار ا و ا ينيرحبلا يدبعلا ةقيلخ

 0 ا ب رب لا ل راي و ا ا ل ا يرونيدلا داشمم



 يناهبصألا نادعم نب فسوي نب ذمحم-

 0 يناهبصألا رهزألا نب لهس نب ىلع

 2 و يريحلا ليعامسإ ند كيعتس نلامثع وبأ

 هاف ف ساشا هاه س هاه هاه واوا هل ها ها ساس يماطسبلا لب رد وبأ

 اب ل تا ل ب د ون يو ل سو يماطسبلا .امحجم ا

 ا ا يروباسينلا صفح وبأ

 ا ل راصقلا كوخ نب نودمح

 ل ةيروباسينلا ةمطاف
 5 5 ؟ -

 ل ب تامثنع يبا تني ةشئاع

 هو د د يس وطلا ةديجحلا ورأ ملسأ ند ل وحبم

 ارد كرما طراد موو اوس طبات ع قولا دلو واخ تيتا يوروهلا نامهط نب ميهاربإ

 2 وحش اي تلي دال ديد هون و طاو ناوي بقزر "اه دو 1 22 يفرم در اق وز ل 4 2 وقل“ 2 ال داك ريو تفل عر ل ل نو ل راو كرايملا 5 هلأ كم

 00 يناسارخءلا ملسم يبأ نب ءاطع

 0 و ساو جما وابا يااجاا» لل تخدم عنك قع وكول ب د مهدأ 5 ميهأ ردأ

 هدفا دو قيس فشلا وا» ايزل ور هاو طي كوول واما عك وول 14 تيرا لق وج كاوزح يادوب خلوا 1 كاوا فر 4 ىخليلا سايعلا لذ لضفلا سس لامحم

 ون هك هاو كول ةويهخو اك اعد "يحلو ور هوو راق ويح كاهن هنأ 2# أهل هناك لوثر اول واما يي ف امتلأ اوبال # فام رح 2 سس دلو حمم قارولا ركب ودا

 ل يخلبلا محازم نب كاحضلا

 00 0 هلأ ند يلع نع ل 0 سب مل

 ل ا و مو د ا ولا ل ىبشخنلا بارث وبأ

 هاه داو و فاق هده او راه اقام عاق اه و عاق عاف هاه اعقل يلصوملا ىدزالا نارمع ند ئفاعملا

 000 ل تك ا تك ل ل ا ل ا ل ا ا ا ا ماش نب لمدحم سس تف

 هاد ع مه سا# هه ها م6 ا ماا»8 »م «# ا # جا قشما هه ©

 سا سا عه وهل هج سها ا ها هدا ها »ا © #»  #خ »#9 همه ©0006 ©«

 ساد هل مها مه # هه # م #ه »© هه # »هل »## »

 © سها هش مه جا ما هل  ةو # اخ ها #©# ا جس ها هم عه هه »0# جا

 سها عماق ما جا © م ها سه 6< هلق ع م وا هه هم وه هاه

 »ا #  < هاا"»# ته »هه ع ا# جه #0 ه6 خه

 «* ها ع م »خه ا #ا # #6 #»###

 © هل 0# ته #0 # ه# # ##ا##اه# »و#

 ها مها مه هه م © هلا © ا# # # »ها هاا# ها ا# #0 ها »

 #خ عج ه0 جحا هل# #0 # م هلا »0#  #ل جاا 0# ## ه0 # #

 و 0 هل وسهلا هله # ا #ه»س## عسا سلا ا ل

 م هاف ها ع عا عاسصلا هااسعل هلا#ع سهل هع هل ا هااسل هه

 0 و ل م وابو اوس ل ل وت لت ل نر ل للا 1817 ول ا لقول كايبخ لو يطور ىدذم -أ|



 10110001011 10 ز ز ز زذز ز> ز | |]>]>]>]>]>]>]|]ز05|10] 1 1 دارهم نب لوميه

 نأ نورا أ را ركل كي وب ويفن ا يح داي اب وبنك جب د ووش جرا 14و اب عر تاع تيا راصقلا دواد نب ميهاربإ

 د مالا ا لا ل نلجأ د وب ل حلوا 3و1 يابو 30:4 ىش رجلا دوسألا نب ديزي

 0 ل ريمع نب زيزعلا دبع

 ا اي و ولا جا فات هللا اق ملا ناجل | نإ هاي نوجا ل نو كلو 80 1اس نهج يعوجلا نامثع نس مساقلا

 تل وا الا 1 ا ا قا ا نع نووا قش ل وج دل ل لولا نو قو ا ا يراوحلا يبأ نب قدح

 2 ف يجن و فهل ان رطبا و تح قلن نك ور “ا اب ا ل يعازوألا

 0 ل ل طايسأ نب فسوبت

 ا ل يشعرملا هداتق ننس ةقيلح

 سلال سلا هلا ها لا ## ##

 سا هاد ها © #00 هه # »#8

 » ها ا مه د هل هن هلا # ا ##

 ه# هل ه0 ه4 هل #اه »# ##س ا#

 »م مه ا جاما ته ا ها هاا هله # ه8 # #0 #ل# ا ا #ا# #لاا# # # # ا #ل#»# ته »# هلا#لاا»

 «ه#0م »ا © ها هس #0 #90 #"#08

 «» #0 هج سااعلا علاه علا © 0#

 ه0 ه0 هل هله هل هل عسل سل هلا©

 ما اه هس ام ا اهم »اس »ا«

 ها »8# »© هل # »ا هاا ## »#

 و هادو عما مه عا ها »ما »#8



 0 ا و صاوخلا ناميلس

 0 صاوخلا نوميم نب ملاس
 اا 0 0 صاوخلا ةديبع وبأ

 11 ا يكاطنألا مصاع نب دمحأ
 11 1 ع طم م رم ع قو نا دن ديزي نب ديعس يجابنلا هللأ دبع ويأ

 و يتانيتلا ريخلا وبأ

 0 و وا سا طل ا و ا و ان ا ا حلاص يلو

 0 ب نا نا جم ا مقا بلا كفوا نا ا جو الا ل ولا ا بوم ا ب حل رخا ىلو

 0 ل ل ل ل يل ءادضتللا مأ

 1 ل و ل ل ا ب و زيزعلا دبع نب رمع تحخأ نينبلا مأ

 ا ا يراوحلا يبأ نبأ ةجوز ةعبار

 1 د ا ل موو منو ما حاس تا والا و موو دو والا ةاقنا ة ن1 ب نو 000 نوراه ما

 1 لم ا و ل ون وبنت ةلجاوملا أع دنع قجتن ا( 1:1 هجر اع دن حجت لولهي تنب ةبيوث

 ا بوم نر ل هبوب ب بلا 1 يفند م و دن ما ةمامأ يبأ ةالوم

 سا ا ا ا و در ئرخأ

 مك ل ا ا مك ا ا او و ا جسم و ناو يا ويم و ئرخأ

 5 .7 ها ا ل ا ا ا يىرصملا نونلا وذ

 1 م اا بتاكلا نباب فورعملا دهحأ نب نسحلا يلع وبأ

 1 و خلا طار وردم ل وس وال خب و الخ ا خل وعلا ديباع ىلو

 ا ا ل ل يرايذورلا ىلع ىبأ ةأرمأ ةزي رع

 ل 506 ةيبونلا ةيحت

 رب اا و ير مل و ا يي ا ديز نب ملسأ

 ل لا او ل يو لا ل م لباع يلو

 5110 1 و ا و يل اب ويا سلا ان ع اع ا وكت: مدت نونجلاب مهتم يلو

 ل ا ا ىئارج رجلا ىلع

 0 ب ل ا باصملا نابيش

 511 ل ا را ا ا ا ا ار نوتجولا سابع

 0 ا و دا 1 1 و ووك ا ا تل و 1 فق اما ا بت لحاوسلا دايع نمو

 1 لاول ا وحلا قلاب ولالا طحت إب 1 م ا خا ظفر لا قنا هاي طنو مش لو اا ةحلاص ةدياع



 يروباسينلا يجاجزلا ميهاربإ نب دمحم ورمع وبأ
 0 يرايسلا سابعلا وبأ

 500100 يقدلا يرونيدلا دواد نب ركب وبأ

 . . ينارعشلا يزارلا دمحم نب هللأ دبع دمحم وبأ

 را و ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ

 ا يجنشوبلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ

 50 يزاريشلا فيفخ نب دمحم هللا دبع وبأ

 0 يزاريشلا نيسحلا نب رادنب نيسحلا ويأ

 0 يناتسمطلا ركب وبأ

 20006 يرونتيدلا دمحم نب دمحلأ سابعلا وبأ

 ب جي و يبرغملا مالس نب ديعس نامثع وبأ

 00 يذابا رصنلا دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأ

 1 يرابذورلا ءاطع نب دمحأ هللأ دبع وبأ

 0 ريبكلا قاقزلا رصن نب دمحأ ركب وبأ

 511700 زارخلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 ل وا زازربلا يدادغبلا ةزمح وبأ

 دوا د“ قا ن1 جنو اق و ل أ تار نقل 283 دق 4 فرق 8 نزع قا رم نا ع أ يطساولا ئسوم نب دمحم ركب وبأ

 1 ا ل غئاصلا نب نسحلا وبأ

 20 يفقثلا باهولا ديع نب دمحم ىلع وبأ

 0 را و ل سو للا ها ابواب ١ يطا يتلا ل يناسارخلا ةزمح وبأ

 0 ل ا لزانم نب هللأ دبع دمحم وبأ

 ها ههه هلا # هل ## ا ## هلا ## #ا#

 »ا هل ها هسه سل فها فسل#ل# ه ###

 م اد هد ها شا #ا ته # تنل لاه #ا# 5# © #0 ا # #ا#

 »هد م سا مه هل ا # اه 0# ه »هسا »# ## # وعلاج

 سا عه #0 ع هل سهل هاه 0# © »س ه6 هلا © »#د# 0# هاا

 هاف ه4 0ع عاجلا هل مس عا هل هل# ا ©#0#© 0# ه#

 #  » ل« هم خا هلأ هه # خه 0# 000# # 0# هلا »و #  هلا #اا #00*«

 مها ها ها هاه ا هه عهدا عا ا عأا#سا ها ها # هل 6# هاا#

 مه ا ما ف جا « همها هع ها هه هه ا عاا#خ #١» عااسشهلاا» ا ©# ©

 «ه# مها # »سا هلا تسشلا # # هل# # ا ها# يسهل ل #ا #لا#ا#

 سلا ملم م هل نه ا هل»  نلااهشل 0# # ا ## 0 ه »# هه ©

 هاسع ه١ سها ها ه0 »اه #00# #0 اه © ها هه # # »

 »* عه هله »اه »ا #ا#اها هلا اس ###فهلا امسل اس »

 »ها ها ها ها ستاا"# ها ها ها" # لها » اها # #لعلا# 0#

 - و عا نع ع #ا هلا هل هسا # »© # »ا #ا# »



 يروجرهنلا دمحم نب قلحسإ بوقعي وبأ

 يرهبألا رهاط نب هللأ دبع ركب وبأ
 نانب نب نيسحلا وبأ

 0# 00# ع ١#» هه # #0 وماما عا ها «»

 ... . رابثادزي نب ىلع نب نيسحلا ركبوبا

 2 02 0 0 0 0 د 1 7 1 يبارعألا سس ليعتس وبأ

 ةدباع

 ئرخأ
 و

 ةحايسلا يف َيَل نمو
 رخآ

 ةدياع

 مجارملاو رداصملا

 « 00سم اس علا هلا # 0# #سا سلا 0# هل هل ©0©20#0# © عاما ا # نا ا #و

 * ها هج هن هناا هه ما ه8 8# 0# هاا ل ##لا #شاا #هلا#ا»

 د شه هه ©« هلا 6# هد سا سها هلأ عا هه ا« 0# عاهل ا # ©#0# © 0» 0 ©

 «-* ه8 هلا عا هاه نه د# د # # ها" ده هلا سهلا »سل سل »ها»#

 هاه 0# ع هع # هما ه0 »ه0 ه0 ها ها علا »ل # ا همه ها #خ »»

 © تا د« هل © 000# ظش#000 #6 #00 0 هه 0# فشلا سلا # # سلا #اه»## #اا#

 ه ه©ه و2. م © مه ا مت #6 هما ولما #ها ه لهاا # © شهلا 0# # ةلا هااا# لاهل هل #ل# #ل# ا # خااا#لا هلخ اهلا هل هلاا# ا # ا #اولا  جلا»#لا#و

 «#©# 00# © ها ههه >6 © # #0 00 هه هلاا# ه0 #6400 هأ# ا هل 0# # ها نها # 0 ها" هلة ## ا »لاا# هاا # ا #اا #لا#ا#ا لاا »#لا ##

 ساه ع ا  عااعأا 60ه هع »ا 6# ولانها ها هه 8# 6# 00»# 0 © هم هد #اه ا ه8 #0 © »ا هه ل# هم

 «* وه سا وم مه #0 »#0 0 تهل خ# ها"  تل# #0 هاه ا # نلا# »عا هله هه نه »ه ه6 »ل هلا # # ا علا ### »ع هل عاهل وا هل علا علاه

 قت ها وه © ها علا ا »ه# هل هلا لاهل هاا © ههاا#أ 0# 0# 06# اه هاه اه # هه« # هلا اس ا # هلولا وا عاهل »8 علا ها 0# وهلا »سلا »

 هل »ا ها # سشل ع #ا هلشل# #ل # ه هل سلا 0# 0# نها سله ههه #  سلاا هلا هلا # ل هه لا هلا 0# هل »ل م »

 سا مسا ساس «ه »ا 0# ه#0 »00# م هل هله ا #  ها ها هاا# عاام همه »لا هه عااس هل هله « ل عا سافل #0#
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 سا عا مج ع معا معا هاه ملام سل »لا هسه علا هل »اه همه هه هل هع ه6 »ها سلام هلاهل لا عا اعلا ها ©

 هاه سهل ا« عه ها ها نا هه # ه هه هع »عا # »عااهل عااتن»#لاأ# ا نىك ههه ا هج ا عامس هع جاه هه هواه
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